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A energia solar fotovoltaica é uma promissora fonte de energia, porém apresenta 

ainda alto custo comparado a fontes convencionais como a hidroeletricidade. Diferentes 

de grandes plantas centralizadas, a geração distribuída fotovoltaica não compete pelo 

uso do solo, pois é incorporada a edificações já existentes. Neste sentido, um novo 

agente é incorporado à tomada de decisão, com custos de capital e características 

distintas às aplicadas no setor elétrico. Esta dissertação tem o objetivo de analisar o 

potencial técnico-econômico de inserção da fonte no setor residencial brasileiro. Para 

isto, características socioeconômicas como rendimento domiciliar, consumo de energia, 

disponibilidade de telhados, curva de carga, custo de capital, financiamento, assim 

como evolução de custos da tecnologia e aprendizado são consideradas. Para este 

ensaio, foi elaborado um modelo de inserção em ambiente Excel, em contato com o 

modelo System Advisor Model (SAM) para simulação da planta distribuída. As duas 

ferramentas são ainda integradas a um sistema de informação geográfica, de modo a 

permitir uma análise espacial do estudo. O resultado obtido indica a viabilidade da 

tecnologia para as áreas urbana e rural de municípios, por faixa de rendimento 

domiciliar, assim como seu desenvolvimento. 
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Solar PV is a promising energy source, although it still has high costs if compared to 

conventional sources such as hydropower. Unlike in large centralized power plants, in 

photovoltaic distributed generation there is no competition for land use since it is 

incorporated into existing buildings. Thereby, a new agent, who faces different capital 

costs and financing options than those usually applied in the power sector, is brought 

into decision-making. In this context, this dissertation aims at analyzing the technical 

and economic insertion potential of solar PV in the Brazilian residential sector. In order 

to do so, socioeconomic characteristics such as household income, energy consumption, 

rooftop availability, load curve, capital cost, financing options, technology costs 

evolution and learning curves were considered. An insertion model in Excel platform 

was designed to interact with the System Advisor Model (SAM), which was used to 

simulate PV generation. Both models data were integrated with a Geographic 

Information System (GIS) in order to allow a spatial analysis. The results indicate the 

technology feasibility for rural and urban municipalities, by range of household income, 

and its development. 

  



   viii 

 

INDICE 

1 – Introdução ............................................................................................................................... 1 

2 – Breve Evolução FV ............................................................................................................... 13 

2.1 – Capacidade Instalada de Energia Solar Fotovoltaica ..................................................... 13 

2.2 – Evolução passada até o presente .................................................................................... 15 

3 - Geração Distribuída e Marco Regulatório Brasileiro............................................................. 21 

3.1 - Marco Regulatório Brasileiro ......................................................................................... 24 

4 - Apresentação da Metodologia Proposta e Fatores Relevantes para a Análise de Inserção de 

Geração Distribuída de Energia Solar Fotovoltaica .................................................................... 34 

4.1 – Os Grupos de Estudo – O Caso Normal e o Caso Social ............................................... 38 

4.1.1- O Caso Normal ............................................................................................................. 39 

4.1.2– O Caso Social ............................................................................................................... 39 

4.2– Cenários de Inserção para Análise .................................................................................. 41 

4.2.1– Cenário Técnico ....................................................................................................... 41 

4.2.2– Cenário Econômico .................................................................................................. 42 

5–Dados Iniciais de Entrada para a Metodologia de Análise de Inserção de Energia Solar 

Fotovoltaica no Setor Residencial Brasileiro .............................................................................. 47 

5.1– Dados de Radiação Solar e Distribuidoras de Energia Elétrica ...................................... 47 

5.1.1– Dados de Radiação Solar .......................................................................................... 47 

5.1.1.1– Modelos Meteorológicos ................................................................................... 47 

5.1.1.2– Radiação Solar do Modelo ................................................................................ 50 

5.1.2 – Distribuidoras de Energia Elétrica .......................................................................... 54 

5.1.3 – Grupos de Estudo .................................................................................................... 56 

6 – Parâmetros Socioeconômicos para o modelo de inserção ..................................................... 60 

6.1 - Setores Censitários – Área Urbana e Rural ..................................................................... 60 

6.2 - Domicílios por Faixa de Consumo e Renda.................................................................... 62 

6.2.2–Exemplificação para Quantificação de Domicílios - O Município de Patos ............. 65 

6.2.3– Comentários ............................................................................................................. 67 

6.3 - Evolução do número de domicílios ................................................................................. 68 

6.4 - Disponibilidade de Telhados ........................................................................................... 74 

6.4.1 - Método 1 .................................................................................................................. 75 

6.4.2 - Método 2 .................................................................................................................. 75 

6.4.3 - Método 3 .................................................................................................................. 76 



   ix 

6.4.4 - Disponibilidade de Telhados Final .......................................................................... 80 

6.5 - Tarifas de Energia ........................................................................................................... 81 

6.5.1 – Prognóstico sobre a conta de energia ...................................................................... 83 

6.6 - Curvas de Carga do Setor Residencial Brasileiro ........................................................... 84 

6.6.1 - Sazonalidade da Curva de Carga ............................................................................. 91 

6.6.2 – Restrições com base na curva de carga ................................................................... 95 

6.7– Custo de Oportunidade - Taxa de Atratividade Mínima e Financiamento por Faixa de 

Consumo Residencial e Região do Brasil ............................................................................... 98 

6.7.1 - Custos de Oportunidade ........................................................................................... 98 

6.7.1.1 - Custo de Oportunidade do Consumidor - Caso Normal ................................... 99 

6.7.1.2 - Custo de Oportunidade Concessionária - Caso Social .................................... 102 

6.7.2 – Custo de Financiamento ........................................................................................ 102 

6.7.2.1 - Custo de Financiamento Pessoa Física - Caso Normal ................................... 102 

6.7.2.2– Custo de Financiamento da Concessionária – Caso Social ............................. 105 

7–Parâmetros Técnico-econômicos para o modelo de inserção ................................................ 107 

7.1 - Preço de um sistema fotovoltaico ................................................................................. 107 

7.1.1 - Preço Vigente – Base para Metodologia Proposta ................................................. 112 

7.1.2 - Evolução do Custo de um Sistema Fotovoltaico.................................................... 114 

7.1.2.1 – Evolução Futura e a Curva de Aprendizado ................................................... 114 

7.1.2.2 - Fatores Explicativos de uma Curva de Aprendizado ...................................... 118 

7.1.3 – Cenário de Preços para o Sistema Fotovoltaico .................................................... 121 

7.1.3.1 – Cenários Futuros para a metodologia proposta .............................................. 122 

7.1.3.2 - Cenários futuros de preços .............................................................................. 128 

7.1.4 - Evolução de Preço no Mercado Brasileiro ............................................................. 133 

7.1.4.1 – Estado Atual da Indústria ............................................................................... 133 

7.1.4.2 - Perspectiva do mercado brasileiro para metodologia proposta ....................... 135 

7.2–Parâmetros Técnicos para o Sistema Fotovoltaico – System Advisor Model (SAM) .... 136 

8–Resultados do Modelo Elaborado ......................................................................................... 141 

8.1 - Cenário Técnico ............................................................................................................ 141 

8.2 - Cenário Econômico ....................................................................................................... 145 

8.2.1 – Evolução do Custo Nivelado (LCOE) ................................................................... 145 

8.2.2 - Região Norte .......................................................................................................... 151 

8.2.3 – Região Nordeste .................................................................................................... 159 

8.2.4 - Região Centro Oeste .............................................................................................. 167 



   x 

8.2.5 - Região Sudeste ....................................................................................................... 172 

8.2.6 - Região Sul .............................................................................................................. 177 

8.2.7 - Brasil ...................................................................................................................... 182 

8.2.7.1 - Inserção por Estado considernado o limite previsto de contratação máxima de 

10% da carga pela concessionária ................................................................................. 185 

8.3 - Resultados Caso Social – Concessionária ..................................................................... 187 

8.3.1 - Região Norte .......................................................................................................... 187 

8.3.2 - Região Nordeste ..................................................................................................... 188 

8.3.3 - Região Centro Oeste .............................................................................................. 189 

8.3.4 – Região Sudeste ...................................................................................................... 190 

8.3.5 –Região Sul .............................................................................................................. 191 

8.4 - Análise de Sensibilidade do Modelo ............................................................................. 192 

8.4.1 - Domicílios com rendimento domiciliar maior que 20 salários mínimos ............... 192 

8.4.2 - Azimute .................................................................................................................. 194 

8.4.3 - Evolução da tarifa residencial ................................................................................ 197 

8.4.4 - Canário de Desenvolvimento da Indústria e Taxa de Aprendizado ....................... 198 

8.4.5 - Custo Inicial do Sistema ........................................................................................ 202 

9 - Conclusão ............................................................................................................................. 205 

9.1 - Limitações ..................................................................................................................... 214 

9.2 - Estudos Futuros ............................................................................................................. 216 

Referências ................................................................................................................................ 218 

Anexo A – A Energia Solar Fotovoltaica .................................................................................. 239 

A.1 - O Recurso Solar ........................................................................................................... 239 

A.2 - Espectro Solar .............................................................................................................. 240 

A.3 – O Aproveitamento do Recurso Solar ........................................................................... 242 

A.3.1 - Aspectos Geográficos ........................................................................................... 243 

A.3.2 - Radiação Solar no plano ....................................................................................... 245 

A.3.2.1- Duração do Dia ............................................................................................... 247 

A.3.2.2 - Orientação do Plano e Incidência ................................................................... 247 

A.3.2.3 - Absorção Atmosférica .................................................................................... 250 

A.3.2.3.1 - O Coeficiente de Massa de Ar .................................................................... 250 

A.3.2.3.2 - Interação entre o espectro solar e a atmosfera............................................. 252 

A.4– O Efeito Fotovoltaico ................................................................................................... 254 

A.5 - Tecnologia de Conversão da Célula fotovoltaica ......................................................... 257 



   xi 

A.5.1 - Semicondutores ..................................................................................................... 258 

A.5.2 –A Junção p-n .......................................................................................................... 262 

A.5.2.1 - O semicondutor extrínseco tipo-p e tipo-n ..................................................... 263 

A.5.2.2 – Formação da junção p-n ................................................................................ 266 

A.5.2.2 .1 - O Transporte de Portadores de Carga ........................................................ 267 

A.5.2.2 .2 - Recombinação de pares elétron-lacuna e período de difusão..................... 270 

A.5.2.2 .3 - Polarização Direta e Polarização Reversa .................................................. 271 

A.5.2.3 - A junção p-n e o efeito fotovoltaico ............................................................... 273 

A.5.2.3 .1 - A Corrente da Junção p-n ........................................................................... 273 

A.5.2.3 .2  - A Corrente na junção p-n com Incidência de radiação Solar .................... 274 

A.5.3 - A interação entre o semicondutor e a luz .............................................................. 279 

A.5.3 .1 – Semicondutores de banda direta e banda indireta ........................................ 280 

A.5.3 .2 - A célula fotovoltaica e o espectro magnético................................................ 281 

Anexo B - Densidade Energética do Espectro Solar (mW/m
2
) sob Condições AM0 e AM1 e 

Potencial de Conversão para Diferentes Semicondutores em Função do Comprimento de Onda 

(μm). .......................................................................................................................................... 284 

Anexo C1 – Potencial Econômico de Geração para o Cenário de Referência do Modelo e 

Restrição em Função da Contratação Máxima de 10% pela Dsitribuidora – Região Norte. .... 285 

Anexo C2 – Potencial Econômico de Geração para o Cenário de Referência do Modelo e 

Restrição em Função da Contratação Máxima de 10% pela Dsitribuidora – Região Nordeste. 286 

Anexo C3 – Potencial Econômico de Geração para o Cenário de Referência do Modelo e 

Restrição em Função da Contratação Máxima de 10% pela Dsitribuidora – Região Centro 

Oeste. ......................................................................................................................................... 287 

Anexo C4 – Potencial Econômico de Geração para o Cenário de Referência do Modelo e 

Restrição em Função da Contratação Máxima de 10% pela Dsitribuidora – Região Sudeste. . 288 

Anexo C5 – Potencial Econômico de Geração para o Cenário de Referência do Modelo e 

Restrição em Função da Contratação Máxima de 10% pela Dsitribuidora – Região Sul. ........ 289 

Anexo D - Projeção de domicílios permanentes ocupados - urbano e rural - Brasil e Regiões, 

2005-2030. ................................................................................................................................ 290 

 

 

  



   xii 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1–Participação de Recursos como fonte de energia primária e transição de sistemas 

energéticos (1850-2008). ............................................................................................................... 1 

Figura 2 - Radiação Solar Média (MJ/m2. dia). ............................................................................ 3 

Figura 3 - Viabilidade de geração distribuída com e sem financiamento. .................................... 5 

Figura 4 – Comparação entre custo nivelado da energia (HSP/dia=5) e tarifa residencial para 

três níveis de ICMS (acima) e custo nivelado (HSP/ano = 1.420 e 1.060) e tarifa residencial com 

aaliquota máxima de ICMS (abaixo). ........................................................................................... 7 

Figura 5 - Coeficiente de atratividade para sistemas fotovoltaicos, razão entre tarifa residencial e 

radiação solar. ............................................................................................................................... 8 

Figura 6 - Evolução capacidade instalada FV acumulada em MWp (2000-2012). ..................... 14 

Figura 7 - Capacidade Instalada Acumulada em 2012 (MW). .................................................... 15 

Figura 8 - Evolução capacidade instalada no período 1955-2010. .............................................. 16 

Figura 9 - Evolução de preços para módulos FV no período 1975-2000. ................................... 17 

Figura 10 – Evolução do custo médio de um sistema instalado no mercado norte americano, 

custo do módulo e de todo o resto sistema, no período 1998-2010. ........................................... 18 

Figura 11 - Evolução de preços de sistema FV na Alemanha. .................................................... 19 

Figura 12 - Preço final de sistemas instalados no mercado americano e cotados no mercado 

alemão, em dólares de 2011. ....................................................................................................... 20 

Figura 13 - Curva demanda de energia elétrica e capacidade incremental C, para cada ano T. . 22 

Figura 14 - Dinâmica entre geração fotovoltaica com o uso de bateria e rede elétrica. .............. 23 

Figura 15 – Sistema de Net Metering Ilustrativo. ....................................................................... 29 

Figura 16 - Fluxograma da metodologia proposta.. .................................................................... 35 

Figura 17–Modelo de domicílios aptos economicamente em um município por ano. ................ 38 

Figura 18 - Fluxo de Caixa Base Projeto. ................................................................................... 42 

Figura 19 - Fluxo de Caixa Financiamento Incentivado e Secundário. ...................................... 43 

Figura 20 - Radiação global média anual Brasil. Dados INPE/LABSOLAR (40 km x 40 km). 50 

Figura 21 - Área de alcande entre municípios brasileiros por dado de radiação solar.                                                  

 ..................................................................................................................................................... 53 

Figura 22 - Distribuidoras de Energia Elétrica                                                                                                                            

 ..................................................................................................................................................... 55 

Figura 23 - Os 122 grupos de estudo para a metodologia proposta. ........................................... 56 

Figura 24 - Brasília por setores censitários, em regiões urbana e rural. ...................................... 61 

Figura 25 - Brasília por setores, urbano e rural. .......................................................................... 61 

Figura 26 - Tarifas Residenciais utilizadas no modelo por grupo do estudo. ............................. 83 

Figura 27 - Curva de carga diária média residencial - Região Norte. Da esquerda para a direita,  

grupos 1, 2, 3 e 4.. ....................................................................................................................... 86 

Figura 28 - Curva de carga diária média residencial - Região Nordeste. Da esquerda para a 

direita,  grupos 1, 2, 3 e 4.. .......................................................................................................... 87 

Figura 29 - Curva de carga diária média residencial - Região Centro Oeste. Da esquerda para a 

direita,  grupos 1, 2, 3 e 4. ........................................................................................................... 88 

Figura 30 - Curva de carga diária média residencial - Região Sudeste. Da esquerda para a 

direita,  grupos 1, 2, 3 e 4.. .......................................................................................................... 89 

file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611049
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611049
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611050
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611050
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611055
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611055
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611056
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611056
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611057
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611057
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611058
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611058


   xiii 

Figura 31 - Curva de carga diária média residencial - Região Sul. Da esquerda para a direita,  

grupos 1, 2, 3 e 4.. ....................................................................................................................... 90 

Figura 32 - Variação Sazonal do consumo de energia elétrica do setor residencial - Região 

Centro Oeste. ............................................................................................................................... 93 

Figura 33 - Variação sazonal do consumo de energia elétrica do setor residencial – em sentido 

horário, região Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. .......................................................................... 94 

Figura 34 - Preço de sistemas FV residenciais instalados em países diferentes. ...................... 108 

Figura 35 - Preços de fábrica de módulos FV no mercado europeu e americano, para 2010, 2011 

e 2012. ....................................................................................................................................... 110 

Figura 36 - Custo de um sistema residencial FV de US$5,71/Wp em 2010, por elemento. ..... 112 

Figura 37 - Curva de aprendizado histórica FV (1980-2010). .................................................. 118 

Figura 38 - Cenários de desenvolvimento de capacidade instalada FV na última década e cenário 

real. ............................................................................................................................................ 123 

Figura 39 - Cenários de desenvolvimento de capacidade instalada FV até 2030.                            

. .................................................................................................................................................. 124 

Figura 40 - Capacidade Instalada Fotovoltaica Acumulada até 2050 (GW). ............................ 128 

Figura 41 - Evolução de Preços Sistema FV até 2050. ............................................................. 130 

Figura 42 - Prognóstico custo FV no mercado americano, por item, para 2020. ...................... 131 

Figura 43 - Evolução do custo médio de um sistema fotovoltaico no mercado Europeu até 2020.

 ................................................................................................................................................... 132 

Figura 44 - Evolução de preço de sistema FV no mercado brasileiro. ...................................... 136 

Figura 45 - Porcentagem de Radiação Solar para diferentes combinaçãoes de azimute (azimuthal 

deviation) e incilnação (tilt angle) para a cidade do Rio de Janeiro. O detalhe (pontos pretos) é 

referente a combinações de azimute/inclinação encontradas no aeroporto Santos Dumont. .... 139 

Figura 46 - Características do arranjo FV utilizado no modelo. ............................................... 139 

Figura 47 - Curva caracteristica IxV do módulo utilizado no modelo. ..................................... 140 

Figura 48 - Cenário técnico de capacidade instalada por região. .............................................. 142 

Figura 49 - Cenários de geração de energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos por região 

– cenário técnico. ...................................................................................................................... 144 

Figura 50 - Custo Nivelado de Energia (LCOE) para cada uma das rendas domiciliares e 

concessionária. LCOE do grupo 1 do estudo, referente a distribuidora CEA (Companhia de 

Eletricidade do Amapá) e dado de radiação solar de Belém. Cenário base WEO 2009. .......... 146 

Figura 51– Potencial de inserção de energia FV para a região Norte 2016. ............................. 151 

Figura 52 - Região norte no detalhe. Parte do Tocantins e sudeste do Pará acima e parte do 

estado do Acre abaixo. .............................................................................................................. 153 

Figura 53 - Potencial Região Norte - 2018................................................................................ 154 

Figura 54 - Potencial para 2018 de parte do estado do Pará. .................................................... 154 

Figura 55 - Municípios com viabilidade para a região Nordeste no ano de 2014. .................... 159 

Figura 56 - Detalhes de principais áreas com viabilidade na região Nordeste, para 2014. ....... 160 

Figura 57 - Evolução de viabilidade em municípios da região Nordeste em 2015. .................. 161 

Figura 58 - Evolução de viabilidade em municípios da região Nordeste em 2016. .................. 162 

Figura 59 - Evolução de viabilidade em municípios da região Nordeste em 2017 e 2018. ...... 163 

Figura 60 - As 25 regiões com maior capacidade instalada em 2018 para a região Nordeste. . 164 

Figura 61 - Potencial Município Centro Oeste em 2016. .......................................................... 167 

Figura 62 - Evolução de viabilidade em municípios da região Centro Oeste em 2017. ........... 168 

Figura 63 - Evolução de viabilidade em municípios da região Centro Oeste em 2018. ........... 168 

file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611059
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611059
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611060
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611060
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611061
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611061


   xiv 

Figura 64 - Detalhe do potencial de inserção em 2018 para região Centro Oeste, adjacências dos 

municípios de Goiânia e Brasília. ............................................................................................. 169 

Figura 65 - Potencial Sudeste 2016. .......................................................................................... 172 

Figura 66 - Potencial em 2016 para o litoral do Espírito Santo. ............................................... 173 

Figura 67 - Evolução da inserção na região Sudeste, em sentido horário, para os anos 2017, 

2018, 2019 e 2020. .................................................................................................................... 174 

Figura 68 - Região Sul em 2017. ............................................................................................... 177 

Figura 69 - Evolução para região sul, acima 2017 e 2018 e abaixo 2020. ................................ 179 

Figura 70 - Geração de energia elétrica para o Brasil a partir do cenário base do estudo. ........ 182 

Figura 71 - Densidade de Kernel da geração potencial de energia elétrica para todo o Brasil, em 

sentido horário para os anos 2016, 2018, 2020 e 2025.                                                                                                                                                                       

 ................................................................................................................................................... 184 

Figura 72 - Geração relativa de energia elétrica em função do azimute do sistema.                                           

. .................................................................................................................................................. 195 

Figura 73- Evolução de preços de um sistema fotovoltaico instalado para o caso brasileiro, em 

função do desenvolvimento da industria e aprendizado tecnológico. ....................................... 199 

Figura 74 - Grupos na região sul com maior sensibilidade ao desenvolvimento de custos em 

função do cenário otimista EPIA/SolarGeneration Policy Driven. ........................................... 200 

Figura 75 - Grupos com maior sensibilidade a alteração de preço inicial do sistema para R$ 

11/Wp. ....................................................................................................................................... 203 

Figura 76 - Distribuição Espacial de Agentes da Cadeia de Suprimento da Indústria fotovoltaica 

no Brasil. ................................................................................................................................... 206 

 

Figura A. 1 - Espectro Solar em função de variação no fluxo solar em períodos de alta e baixa 

atividade, para diferentes comprimentos de onda. .................................................................... 241 

Figura A. 2 - Inclinação da Terra ao longo para as quatro posições características ao longo do 

ano. ............................................................................................................................................ 243 

Figura A. 3 – Insolação em dias claros, em função da latitude local e época do ano. .............. 245 

Figura A. 4 - Radiação solar global (vermelha), direta (verde) e difusa (azul) típica para a cidade 

do Rio de Janeiro. ...................................................................................................................... 246 

Figura A. 5 - Radiação Solar (a) direta e (b) difusa no plano horizontal e inclinado. ............... 248 

Figura A. 6 - Plano inclinado e ângulos de referência. ............................................................. 250 

Figura A. 7 - Espectro Solar em função do comprimento de onda para AM0 (outside 

atmosphere) e AM1 (sea level). ................................................................................................ 253 

Figura A. 8 - Espectro solar com densidade energética por fóton para condições de massa de ar 

AM0 e AM1 em função docomprimento de onda. .................................................................... 254 

Figura A. 9 - Gráfico para a função Fermi em função da temperatura. .................................... 260 

Figura A. 10 - Ligações covalentes em estrutura cristalina do silício com adição de fósforo e 

boro como impurezas. ............................................................................................................... 264 

Figura A. 11 - Nível Fermi em materiais semicondutores. ....................................................... 265 

Figura A. 12 - Junção p-n em um semicondutor, com forças elétricas envolvidas. .................. 268 

Figura A. 13 - Diagrama de formação de uma junção p-n, com a) fuga de portadores para o 

material extrínseco oposto através da difusão e b) formação do potencial interno na zona de 

depleção do material e nível de Fermi da junção. ..................................................................... 269 

file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611099
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611099
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_3.docx%23_Toc371611099


   xv 

Figura A. 14 - Voltagem aplicada na junção a partir de uma fonte externa - polarização direta e 

reversa. ...................................................................................................................................... 272 

Figura A. 15 - Curva característica corrente (I) x tensão (V) de uma célula fotovoltaica sem e 

com incidência de luminosidade. .............................................................................................. 276 

Figura A. 16 - Variação da curva característica (I x V) para diferentes níveis de intensidade 

luminosa, com destaque para os respectivos pontos de máxima potência. ............................... 277 

Figura A. 17 - Variação da curva característica (IxV) para diferentes valores de temperatura 

ambiente. ................................................................................................................................... 278 

Figura A. 18 - Transferência de elétrons da banda de valência para a banda de condução em 

materiais de a) banda direta e b) banda indireta. ....................................................................... 281 

Figura A. 19 - Faixa do espectro solar apta a aplicações fotovoltaica sob condições a) AM0 b) 

AM1. ......................................................................................................................................... 283 

Figura A. 20 – a) Curva de superfície de densidade de Kernel para um dado ponto e b) 

sobreposição da densidade de kernel de toda a vizinhança para um dado ponto. ..................... 291 

 

  

file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371351404
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371351404


   xvi 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Etapas para solicitação de acesso ao sistema de distribuição para conexão de fonte 

geração distribuída. ..................................................................................................................... 31 

Tabela 2 - Diferentes dados de radiação solar global para o Brasil. ........................................... 49 

Tabela 3 - Cidades base para dados meteorológicos utilizados e número de municípios sob cada 

área. ............................................................................................................................................. 52 

Tabela 4 - Os 122 grupos de estudo para a metodologia proposta. ............................................. 57 

Tabela 5 – Matriz probabilidade renda domiciliar dado uma faixa de consumo - Região 

Nordeste ...................................................................................................................................... 63 

Tabela 6 - Renda média domiciliar (valores percentuais) - Região Nordeste. ............................ 64 

Tabela 7 - Domicílios Existentes por Faixa de Consumo na Amostra - Valores Percentuais - 

Região Nordeste. ......................................................................................................................... 65 

Tabela 8 - Matriz Probabilidade Faixa de Consumo Condicional a Renda Mensal - Região 

Nordeste. ..................................................................................................................................... 65 

Tabela 9 - Rendimento Nominal Mensal Domiciliar por Classe de Rendimento - Município de 

Patos (Paraíba). ........................................................................................................................... 66 

Tabela 10- Número de Domicílios Estimado por Renda Média e Consumo de Energia Elétrica - 

Município de Patos (PB). ............................................................................................................ 67 

Tabela 11 - Estimativas para a quantidade de domicílios (mil) para o ano de 2010, a partir do 

Censo 2010 elaborado pelo IBGE e, Plano Nacional de Energia 2030 e Premissas 

Sociodemográficas para PNE 2035 feitos pela EPE. .................................................................. 70 

Tabela 12- Evolução do número de domicílios (mil) - Brasil e Regiões. ................................... 71 

Tabela 13 - Evolução Percentual de Domicílios Permanentes em meio urbano - Brasil e 

Regiões. ....................................................................................................................................... 73 

Tabela 14 - Evolução Percentual de Domicílios Permanentes em meio rural - Brasil e Regiões.

 ..................................................................................................................................................... 73 

Tabela 15 - Área Construída por Faixa de Rendimento. ............................................................. 77 

Tabela 16 - Domicílios por Faixa de Consumo para o Município de Patos na Paraíba. ............. 78 

Tabela 17 - Domicílios, em meio urbano e rural, por faixa de renda domiciliar e área construída.

 ..................................................................................................................................................... 78 

Tabela 18 - Coeficientes de redução de telhados para casa e apartamento. ................................ 80 

Tabela 19 - Área de Telhados por Região do Brasil para os Diferentes Métodos apresentados em 

km2. ............................................................................................................................................. 80 

Tabela 20 - Consumo médio de energia elétrica por grupo de consumo (kWh). ........................ 85 

Tabela 21 - Taxas de variação sazonal usadas no modelo proposto. .......................................... 92 

Tabela 22 – Consumo anual de energia elétrica (kWh) por região e faixa de renda domiciliar e 

capacidade instalada individual permitida por domicílio. ........................................................... 96 

Tabela 23 - Domicílios com até 2 salários mínimos por região e respectiva curva de carga média 

ponderada. ................................................................................................................................... 97 

Tabela 24- Taxa de Desconto Social por unidade federativa. ................................................... 101 

Tabela 25 - Propensão marginal a poupar (valores percentuais) ponderada pela renda domiciliar 

média por região e fatores de aporte e financiamento. .............................................................. 104 

Tabela 26 - Estimativa de custos para sistema fotovoltaico residencial de até 4 kW. .............. 132 

file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093777
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093794


   xvii 

Tabela 27 - Dificuldade para o início da produção de silício grau solar pela indústria brasileira..

 ................................................................................................................................................... 134 

Tabela 28 - Municípios com maior potencial de instalação de sistemas para o ano de 2013, por 

estado, para área urbana e rural. ................................................................................................ 143 

Tabela 29 - Consumo de energia elétrica em 2012 por região e potencial técnico de geração 

distribuída de energia fotovoltaica. ........................................................................................... 145 

Tabela 30 - Ano de entrada de cada um dos 122 grupos de estudo, para todas as faixas de 

rendimento estudadas e concessionária, com cenário de referência WEO 2009 (LR = 0,18; 0,16)

 ................................................................................................................................................... 148 

Tabela 31 - Os dez municípios com maior potencial em capacidade instalada e geração em 2020 

par a região Norte. ..................................................................................................................... 156 

Tabela 32 - Capacidade instalada e geração de energia para a região Norte............................. 158 

Tabela 33 - Municípios com maior capacidade instalada na região Nordeste e respectiva geração 

de energia. ................................................................................................................................. 165 

Tabela 34 - Capacidade instalada e geração para a região nordeste. ......................................... 166 

Tabela 35 - Municípios com maior capacidade instalada e geração, em 2020, para a região 

Nordeste. ................................................................................................................................... 170 

Tabela 36 - Capacidade instalada e geração para a região Centro Oeste. ................................. 171 

Tabela 37 - Municípios com maior capacidade instalada e geração em 2020 para a região 

sudeste. ...................................................................................................................................... 175 

Tabela 38 - Capacidade instalada e geração para a região Sudeste. .......................................... 176 

Tabela 39 - Município com maior capacidade instalada e geração de energia em 2020 para a 

região Sul. ................................................................................................................................. 180 

Tabela 40 - Capacidade e geração para a região Sul. ................................................................ 181 

Tabela 41 - Capacidade instalada e geração de energia para a região Norte do caso social. .... 188 

Tabela 42 - Capacidade instalada e geração de energia para a região Nordeste do caso social.189 

Tabela 43 - Capacidade instalada e geração de energia para a região Centro Oeste do caso 

social. ........................................................................................................................................ 190 

Tabela 44 - Capacidade instalada e geração de energia para a região Sudeste do caso social. . 190 

Tabela 45 - Capacidade instalada e geração de energia para a região Sul do caso social. ........ 191 

Tabela 46 - Capacidade instalada potencial para o Brasil considerando somente domicílios com 

rendimento domiciliar maior ou igual a 20 salários mínimos. .................................................. 193 

Tabela 47 - Geração de energia elétrica por estado a partir de um azimute de 90 graus para todo 

o Brasil. ..................................................................................................................................... 196 

Tabela 48 - Capacidade Instalada a partir do cenário WEO 2009, como taxa de aprendizado 

(LR) igual a 0,10. ...................................................................................................................... 201 

Tabela 49- Capacidade Instalada a partir de um preço inicial do sistema instalado de R$11/Wp.

 ................................................................................................................................................... 204 

Tabela 50 – Potencial de atendimento da demanda de eletricidade em 2012, pelos potencias 

econômicos em 2020 e 2025 através do cenário de base. ......................................................... 209 

Tabela 51 - Potencial de atendimento da demanda de eletricidade em 2012, pelos potenciais 

econômicos em 2020 e 2025 de acordo com os cenários de sensibilidade. .............................. 212 

 

 

 

file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093803
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093803
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093803
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093806
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093806
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093819
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093819
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093820
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093820
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093821
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093821
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093822
file:///C:/Users/CENERGIA-PPE/Raul/Arquivos/Tese/Tese_Final/Semana%20Final/Pós%20Banca_Final/Pós_Banca_cs/Tese_FV_VFinal_BANCA_2.docx%23_Toc371093822


   xviii 

SIGLAS 

ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

  ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

Cf – Coeficiente de Redução Outras Funcionalidades 

Co – Coeficiente de Redução devido Orientação 

Cs - Coeficiente de Redução devido Sombreamento 

FV – Fotovoltaico 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS -  Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

IEA - International Energy Agency 

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

LCOE – Levelized Cost of Electricity 

NREL - National Renewable Energy Laboratory 

PBE - Programa Brasileiro de Etiquetagem 

 PNE - Plano Nacional de Energia 

PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

PRODIST - Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional 

PROINFA - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

SIG - Sistema de Informação Geográfica 

TUSD – Tarifa de uso do sistema de distribuição 

TUST – Tarifa de uso do sistema de transmissão 

Wh - Watt-hora 

Wp - Watt-pico



     1 

1 – Introdução 

 

Desde a revolução industrial pensadores notaram que a energia se tornaria um 

setor independente e autônomo, e que desempenharia importante papel de regulação da 

nova economia (BARCA, 2011). Ao longo da história, duas principais mudanças são 

observadas no suprimento energético da sociedade. Estes períodos apresentam longa 

duração, de décadas ou séculos, com penetração lenta e gradual (Figura 1).  

O primeiro período consiste na era do carvão, resultado advindo da máquina a 

vapor, responsável pela superação de restrições da indústria no período pré-industrial 

(MANTOUX, 1927; WILSON & GRUBLER, 2011). A segunda grande transição é o 

deslocamento da tecnologia a carvão para fins de energia elétrica e a chegada de 

tecnologias com base no petróleo, fase esta ainda longe de seu término (WILSON & 

GRUBLER, 2011). A dominância de combustíveis fósseis na matriz global se deve a 

sua enorme capacidade de se adaptar às necessidades de desenvolvimento da sociedade. 

O óleo é não somente um energético como também serve de matéria prima básica para 

fertilizantes e petroquímicos. Sua cadeia produtiva possui economia de escala não 

encontrada em quase nenhum segmento, assim como seu caráter de produto global 

permite grande flexibilidade (SZKLO & SCHAEFFER, 2006). 

 

Figura 1–Participação de Recursos como fonte de energia primária e transição de sistemas 

energéticos (1850-2008). 

Fonte: (WILSON & GRUBLER, 2011) - Traduzido. 

A questão da escassez é constantemente apontada como determinante para a 

mudança do paradigma energético. No entanto, esta dimensão já se mostrou errônea 
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para o carvão (JEVONS, 1866) e para o petróleo (MEADOWS et al., 1978). Por outro 

lado, é possível que o limitante e força motriz para esta transição não apresente qualquer 

caráter técnico ou econômico, mas ambiental (VERBRUGGEN & AL MARCHOHI, 

2010). Assim, fontes menos sujas tendem a ganhar espaço, mesmo não sendo viáveis 

economicamente em um primeiro momento. Nesta escolha, deve-se atentar para 

eventuais trade-offs entre fontes, como da dicotomia entre impactos locais e globais 

(CARSALADE, 2013). 

Dentre as novas fontes de geração, a energia solar fotovoltaica é a que mais 

cresce em todo o mundo. Dado o potencial crescimento para a matriz elétrica brasileira, 

é notória a necessidade de estudos de viabilidade e potencial de geração, de modo a 

quantificar sua relevância para o sistema, sobretudo, em meios urbanos. Por ora, a 

capacidade instalada no país não apresenta grande relevância para a matriz nacional. 

Enquanto Alemanha e Espanha, países com menos recursos solares, apresentam 32.411 

MWp e 16.361 MWp em capacidade instalada respectivamente (EPIA, 2013), o Brasil, 

onde o recurso solar é bastante favorável (Figura 2), tem cerca de 7,5MWp
1
 em 

capacidade com energia solar (BEN, 2013).  

                                                           
1
 Watt-pico (Wp): Unidade que designa a potencia nominal da célula fotovoltaica sob condições padrão 

de teste (Standard Test Conditions - STC). Estas condições são temperatura: 25°C; radiação solar: 1000 

W/m
2
 e espesctro solar sob condições atmosféricas AM1,5. 
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Figura 2 - Radiação Solar Média (MJ/m2. dia). 

Fonte: (UFPE et al., 2000). 

Em 12 minutos, a quantidade de radiação solar que atinge a Terra corresponde a 

demanda energética final global para o período de um ano (RÜTHER, 2004), embora 

esta energia tenha ainda que passar por centros de processamento onde parte será 

perdida. Em cálculos da década de 70, recursos energéticos estocados seriam capazes de 

produzir apenas duas semanas de radiação solar incidente sobre o globo 

(GEORGESCU-ROEGEN, 1975). De forma análoga, a estimativa atual de recursos 

recuperáveis de crus é capaz de produzir apenas 40 horas da incidência solar 

extraterrestre
2
.  

Por outro lado, embora o enorme potencial da fonte seja inegável sua densidade 

energética é baixa, dificultando seu uso. A intermitência, típica de fontes renováveis, é 

outro relevante desafio a sua inserção em larga escala e, assim, aspectos tecnológicos 

serão determinantes para o sucesso da fonte. A transição energética com base em 

renováveis pode enfrentar ainda escassez de recursos como alumínio, cobre, níquel e 

prata (LLOYD & FOREST, 2010), ou materiais ainda mais importantes como lítio, 

platina e paládio (GARCÍA-OLIVARES et al., 2012), configurando-se assim mais um 

entrave à sua inserção. 

 

                                                           
2
 Considerando um fluxo solar instantâneo incidente sobre o topo da atmosfera de 175 PW (RÜTHER, 

2004), o Sol envia a Terra, em aproximadamente 40 horas, o equivalente a estimativa recente de ultimo 

recurso recuperável (URR) de cru, em cerca de 4.300 Gb (CARLSON, 2011, 2012; SORREL et al., 

2009). 
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 A geração distribuída de energia tem como característica principal a instalação 

da central geradora próxima a carga de consumo, normalmente na rede de distribuição 

do sistema ou mesmo após o sistema de medição do consumidor (ACKERMANN et al., 

2001). Esta peculiaridade é de grande relevância, pois minimiza perdas durante o 

transporte e pode evitar a necessidade de extensas linhas de transmissão. Para o caso 

fotovoltaico, a produção de energia pulverizada na rede é frequentemente incorporada à 

estrutura de edificações e, assim, não demanda novas terras resultando em menor 

impacto ambiental. 

 Dito isto, a geração distribuída de energia fotovoltaica pode ser um importante 

condutor a uma nova matriz energética global limpa e eficiente. Para o caso brasileiro, 

os primeiros sistemas começam a ser instalados, fruto do novo marco regulatório para 

este setor (ANEEL, 2012). Com este crescimento, é notória a necessidade de estudos 

que tentem quantificar o potencial desta geração de modo a contribuir com a matriz 

brasileira. 

De modo a estabelecer subsídios a um programa de geração fotovoltaica em 

telhados, SALAMONI (2009) elaborou um projeto para o caso brasileiro como base no 

Renewable Energy Sources Act, programa alemão de incentivo às fontes renováveis 

lançado em 2000. Dentre algumas dessas características, enquadram-se a necessidade de 

compra da energia gerada em sua totalidade pelas concessionárias, através do 

mecanismo de feed in tariffs, com a administração do prêmio pago sendo feito através 

do governo. Com base no programa alemão, algumas características foram adaptadas ao 

caso brasileiro, como tarifa prêmio reduzida e menor potência instalada almejada pelo 

programa. A forma de rateio da tarifa prêmio pela sociedade, diluída na tarifa 

residencial, exclui consumidores de baixa renda. De modo a incentivar a rápida adesão 

pela geração distribuída, a tarifa prêmio apresenta redução de 5% ao ano. Por fim, o 

cenário de viabilidade é feito com base em diferentes taxas de retorno para o proponente 

do sistema, a partir de um custo inicial de € 4.500/kWp. Para dados de radiação solar, 

cinco diferentes isoáreas foram usadas3. 

Para uma capacidade de 4kWp -6 kWp em estudo mais recente, EPE (2012) 

chega a um preço de R7,66/Wp para sistemas completos, fruto de incremento de 25% à 

referência americana, em razão de impostos e tributos. O estudo não faz referência a 

                                                           
3
 Disponíveis através do Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA, 2013). 
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custos de instalação e, portanto, entende-se que o valor final para o sistema instalado 

seria maior. O custo nivelado encontrado é de R$ 0,602/kWh, para sistemas de 5 kWp, 

com base em uma taxa de desconto de 6% a.a. (EPE, 2012). Este valor é então 

confrontado com a tarifa de eletricidade para o setor residencial
4

 (Figura 3). 

Posteriormente, o estudo considera o efeito de um empréstimo, onde o custo nivelado 

cai para R$ 0,586/kWh, a partir de um financiamento com taxa de 9% a.a. 

 

Figura 3 - Viabilidade de geração distribuída com e sem financiamento.  

Fonte: EPE, 2012. 

 

Em estudo encomendado pelo Grupo Setorial de Sistemas Fotovoltaicos da 

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), elaborado pela 

consultoria PSR (GRANDIN, 2012), um índice de competitividade entre diferentes 

regiões do país é elaborado, razão entre o valor da tarifa residencial e o custo nivelado 

de geração da energia. O estudo indica um custo nivelado da energia entre 

R$0,336/kWh e R$0,407/kWh para uma planta de 3 kWp, segundo uma taxa de 

desconto de 5,5% a.a.  

Em análise similar, CABELLO & POMPERMAYER (2013) relacionam o custo 

nivelado de energia do sistema com a tarifa residencial local e chegam a um custo 

nivelado para o sistema de R$0,622/kWh e R$ 0,500/kWh, para taxas de desconto de 

5% e 2%, respectivamente. Para tal foi considerado um arranjo com quatro painéis de 

135 Wp com geração de 2.700 Wh/dia ou 81 kWh/mês, considerando 5 horas de sol 

                                                           
4
 Tarifa com vigência no início de 2011, impostos e tributos inclusos. 
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pleno
5
 por dia. Posteriormente os dois custos nivelados foram comparados com tarifas 

residências vigentes no país para todas as concessionárias6. Para isso três diferentes 

níveis de tributos são considerados, mais especificamente através de variação na 

alíquota de ICMS em função do consumo. O confronto é feito inicialmente através de 

um único dado de radiação solar, considerado alto para os padrões brasileiros (Figura 4 

- acima). Para a segunda abordagem (Figura 4 - abaixo), dados de radiação solar mais 

condizentes com a realidade brasileira são escolhidos, em conjunto com uma tarifa 

residencial com alíquota máxima de ICMS.  

                                                           
5
 Horas de Sol Pleno (HSP): É a razão entre a integral da irradiância solar (W/m

2
) em um dado período de 

tempo (dia, semana, ano) e a radiação padrão de teste igual 1.000 W/m
2
.  

6
 A tarifa residencial utilizada no estudo é de junho de 2012. Considerando, a redução na tarifa ocorrida 

no início de 2013, tal análise se torna superestimada para viabilidade da fonte. 
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Figura 4 – Comparação entre custo nivelado da energia (HSP/dia=5) e tarifa residencial para três 

níveis de ICMS (acima) e custo nivelado (HSP/ano = 1.420 e 1.060) e tarifa residencial com aliquota 

máxima de ICMS (abaixo).  

Fonte: (CABELLO & POMPERMAYER, 2013). 

 

Finalmente é determinado o coeficiente de atratividade, razão entre o valor 

máximo cobrado em uma região (maior alíquota de ICMS) e radiação solar, a partir de 

taxa de desconto de 2% a.a., sendo então apresentado espacialmente. 
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Figura 5 - Coeficiente de atratividade para sistemas fotovoltaicos, razão entre tarifa residencial e 

radiação solar.  

Fonte: (CABELLO & POMPERMAYER, 2013). 

 

Neste contexto esta dissertação pretende avaliar o potencial técnico-econômico 

de inserção de painéis fotovoltaicos em residências brasileiras, conforme estimativa de 

disponibilidade de telhados, financiamento, custo de oportunidade do consumidor, 

curva de carga residencial, evolução de custos da tecnologia e outros. Enquanto grande 

parte dos estudos apresentados, de forma geral, analisa a relação entre custo nivelado 

atual do sistema e tarifa residencial local, este estudo pretende elucidar como se dará 

esta inserção no tempo a partir de parâmetros próprios do tomador de decisão, em uma 

tentativa de compreender seu comportamento.  

O estudo pretende igualmente contribuir para o refinamento das áreas de 

inserção através de uma resolução municipal por área urbana e rural. Os estudos 

indicados acima analisam a viabilidade da fonte no presente, no entanto não analisam de 

que forma e em que grau os agentes estariam aptos a esta adoção. Assim pretende-se 

determinar o potencial de geração para cada uma destas localidades, com base em 

domicílios existente em área urbana e rural. Para isto, o estudo considerou a quantidade 

de domicílios para todos os municípios do Brasil, separando-os em grupos de consumo 

de energia elétrica e renda média domiciliar, de modo a caracterizar diferentes pontos de 

inserção para cada um destes nichos.  
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O principal ponto propulsor da presente análise é o estudo de fatores que 

norteiam o comportamento do tomador de decisão, responsável pela instalação de uma 

planta GD. Sob esta ótica dois grupos são abordados, denominados aqui caso normal e 

social. O primeiro tem o consumidor pessoa-física como tomador de decisão, enquanto 

a segunda análise aborda a possibilidade de aplicação por uma distribuidora. De fato, a 

dissertação dá amplo destaque ao primeiro caso por ser este legalmente possível, 

entretanto pretende com o segundo suscitar a possibilidade de arrendamento de telhados 

para consumidores de baixa renda. 

O estudo tem como objetivo mostrar como se dará esta inserção 

cronologicamente, isto é, quais são os municípios que apresentarão primeiro a 

viabilidade do sistema, assim como sua localização no país. O único estudo que tenta 

inserir o fator tempo em sua modelagem foi feito por SALAMONI (2009), embora seu 

escopo tenha sido a análise de um programa nacional com base no mecanismo de feed 

in, objetivando capacidade instalada prévia, sem considerar onde se daria esta 

instalação. 

Para o estudo, o Brasil é dividido em 122 grupos, combinação de dados de 

radiação solar e áreas de concessão de distribuidoras de energia. A partir de parâmetros 

de entrada pré-determinados, a análise é feita calcada em três principais ferramentas. 

Um modelo em Excel de elaboração própria, responsável por toda a inserção da fonte e 

a partir do qual todas as ferramentas se comunicam. As outras duas ferramentas 

utilizadas são o System Advisor Model (SAM), desenvolvido pelo National Renewable 

Energy Laboratory (NREL) para quantificação da geração de energia da planta 

fotovoltaica, e o software de sistema de informação geográfica ArcGIS, desenvolvido 

pelo Environmental Systems Research Institute (ESRI), responsável por auxiliar a 

análise espacial do estudo, assim como enriquecer a visualização cronológica de 

inserção da fonte. 

O presente trabalho foi estruturado em 9 capítulos. Após esta introdução, o 

capítulo 2 apresenta uma breve evolução da tecnologia fotovoltaica globalmente. Esta 

seção apresenta a capacidade instalada da fonte e de que forma se deu seu 

desenvolvimento desde o final da década de 1950, pontuando custos da tecnologia à 

época e contexto histórico. 
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O capítulo 3 apresenta aspectos básicos da caracterização de uma geração 

distribuída e vantagens frente às grandes plantas centralizadas.  Em seguida há breve 

evolução de aspectos regulatórios deste tipo geração para o caso brasileiro, culminando 

na Resolução nº 482 de 2012. 

O capítulo 4 apresenta a análise metodológica de inserção da fonte através de 

modelo próprio, feito em ambiente Excel. A seção demonstra a divisão do modelo entre 

o caso denominado normal, para o qual foi dada maior ênfase nesta dissertação e o caso 

social. O primeiro engloba municípios com mais de 2 salários mínimos, enquanto o 

segundo residências com até 2 salários mínimos, motivado por uma possível 

oportunidade à concessionária local. No capítulo é também apresentado o fluxo de caixa 

do modelo no tempo, sempre trazido a valor presente para o ano base através do custo 

de oportunidade do consumidor. O modelo geral exibido no capítulo 4 tem como 

parâmetros de entrada os dados apresentados nos capítulos 5, 6 e 7.  

O capítulo 5 apresenta a formação dos 122 diferentes grupos de estudo7 que 

serviram de marco inicial da análise. Estes têm como base a interseção entre 20 áreas 

previamente determinadas de radiação solar (5.1.1) e as áreas de concessão das 

distribuidoras brasileiras de energia elétrica (5.1.2). É inicialmente apresentado como os 

dados de radiação solar são obtidos, assim como características pertinentes de cada sítio. 

A seguir, são apresentadas as áreas de concessão de distribuidoras e como estes dados 

foram utilizados. 

O capítulo 6 apresenta os dados socioeconômicos do modelo. Inicialmente todos 

os municípios brasileiros são divididos em área urbana e rural em ambiente SIG 8 , 

tornando a análise ainda mais refinada. Este fase permite melhor visualização dos 

resultados obtidos (seção 6.1). Na seção 6.2 é apresentada a obtenção do número de 

domicílios para todos os municípios do país, em área urbana e rural, contidos em uma 

das combinações entre as cinco faixas de renda média domiciliar, pré-determinadas, e as 

quatro faixas de consumo de energia elétrica. Os domicílios encontrados nesta etapa 

                                                           
7
 Os grupos de estudo aqui citados não são os grupos (normal e social), anteriormente citados.  A divisão 

entre o grupo normal e social é uma divisão entre domicílios com base em sua faixa de renda. Já os 

grupos de estudo são as combinações entre o dado de radiação solar e a distribuidora de energia. De fato, 

todos os domicílios (grupo normal e social) pertencerão a um dos 122 grupos de estudo, de modo a terem 

um dado de radiação solar e um dado de distribuidora de energia. 

8
 SIG – Sistema de Informação Geográfica 
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constituem os domicílios existentes por município no ano base, para cada um dos vintes 

diferentes pares consumo-renda. A evolução destes domicílios no tempo até 2030 é 

mostrada na seção 6.3, como base no desenvolvimento de domicílios apresentado pelo 

ultimo Plano Nacional de Energia da EPE (EPE, 2007). Ainda nesta etapa na seção 6.4, 

é analisada a disponibilidade de telhados para cada município de modo a se obter um 

limite máximo para a inserção de capacidade instalada para uma dada localidade. Este 

insumo está diretamente ligado à evolução de domicílios no período, sendo diretamente 

proporcional ao seu crescimento. A tarifa de energia para o ano base e sua evolução ao 

longo do período de estudo é abordada na seção 6.5. Sua evolução foi considerada com 

crescimento de 3%, taxa inferior a média encontrada nos últimos anos em 5% (ANEEL, 

2013). Outro parâmetro abordado na seção 6.6 é a curva de carga do setor residencial. 

Para isto foram elaboradas 4 curvas de cargas para cada região do Brasil por faixa de 

consumo de energia, com base em dois estudos da literatura (PROCEL/COPPE, 2007 e 

PROCEL/PUC, 2006). Uma vez que as curvas obtidas são estáticas no tempo, índices 

de sazonalidade foram considerados de modo a se deslocar a curva obtida verticalmente 

ao longo do ano. A curva de carga obtida tem o objetivo de restringir a capacidade 

instalada do modelo. Por fim, é apresentado na seção 6.7 o custo de oportunidade do 

tomador de decisão através de 108 diferentes taxas de desconto, referente a cada uma 

das quatro faixas de renda em cada estado do Brasil mais distrito federal, assim como 

aspectos de financiamento. Para o caso da concessionária, o custo de oportunidade foi 

obtido pela taxa mínima de rendimento do setor. Estas são as taxas a partir das quais 

cada caso específico é descontado no tempo. O financiamento escolhido para cada um 

dos casos é apresentado na seção 6.7.2. A razão da dívida do empréstimo obtido é 

função da propensão marginal a consumir de cada classe social. 

O capítulo 7 contém parâmetros técnico-econômicos da inserção da tecnologia 

no setor. Para isto é determinado um preço base para o sistema fotovoltaico9, com base 

em análise da literatura e consulta através de diferentes distribuidores brasileiros (seção 

7.1). A evolução de preços do sistema é obtida através da curva de aprendizado 

                                                           
9
 O sistema fotovoltaico considerado nesta dissertação consiste em módulo, inversor e BOS (Balance of 

System), mais custos de instalação. Não foram considerados eventuais custos adicionais como troca de 

medidor. 
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tecnológico da fonte 10  para o caso brasileiro, com base em desenvolvimento 

internacional da indústria. O fator de aprendizado tecnológico utilizado é a evolução da 

capacidade instalada da tecnologia globalmente, aproximação de sua produção 

(aprendizado) acumulada. Esta evolução tem base em nove diferentes cenários 

encontrados na literatura. Enfim é brevemente abordado o estado atual da indústria 

brasileira para a tecnologia. Na seção 7.2 são apresentados dados do sistema 

fotovoltaico utilizados no modelo geral, assim como uma breve apresentação do 

software System Advisor Model (SAM) utilizado para este fim.  

Os resultados provenientes do modelo geral são apresentados no capítulo 8, com 

a quantificação da capacidade potencial de instalação de sistemas FV, assim como sua 

respectiva geração de energia elétrica para todos os municípios do Brasil em área 

urbana e rural, ano a ano, durante todo o período de estudo. Esta explanação é feita 

através dos cenários técnico e econômico. O resultado de inserção anual tem base na 

evolução do custo nivelado do sistema, determinados para cada um dos 122 grupos de 

estudo. A apresentação dos resultados é feita através de tabelas com a evolução de 

capacidade instala e geração de energia, mas, sobretudo, através de análise espacial em 

ambiente SIG, enriquecendo consideravelmente os achados. Em razão de incerteza de 

modelagem, no capítulo é também feita uma análise de sensibilidade para alguns 

parâmetros com o objetivo de obter a variação de capacidade e instalação para os dados 

escolhidos. Finalmente no capítulo 9 são evidenciadas as conclusões encontradas e 

recomendações para estudos futuros. 

  

                                                           
10

 A curva de aprendizado tecnológico diz respeito a custos de uma determinada manufatura, sendo uma 

tentativa de entendimento da forma na qual esta evolução se dará. Para o presente estudo, a evolução de 

custos foi considerada como aproximação para a evolução de preços do sistema, embora estas taxas não 

necessariamente apresentem mesmo comportamento.  
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2 – Breve Evolução FV 

 

2.1 – Capacidade Instalada de Energia Solar Fotovoltaica 

 

A capacidade instalada global registrada em 1983 era de 15 MWp (HARMON, 

2000). Desde então, o mercado fotovoltaico apresenta crescimento médio elevado com 

média de 33% ao ano a partir de 1997. Em 1995, o montante de sistemas instalados 

apresentava a capacidade de 579 MWp e 941 MWp em 1998 (HARMON, 2000). 

Segundo HOFFMAN (2006), este desenvolvimento acontece de forma pouco mais 

tardia com capacidade instalada em 2002 e 2003 de 450 MWp e 600 MWp, 

respectivamente (HOFFMANN, 2006). Segundo GREENPEACE/EPIA (2010), em 

2000 a capacidade instalada mundial se encontrava em torno de 1.428 MWp crescendo 

para 22.878 MW em 2009. Para EPIA (2013) estes valores foram 1.400 MWp e 23.605 

MWp (Figura 6). Até então, 36% da capacidade instalada se encontrava na Alemanha e 

23% na Espanha. Entre 2007 e 2008 o mercado global mais que dobrou (Figura 7), 

seguido por uma queda de 40% nos preços entre 2008 e 2009 (IEA, 2010), alavancada 

pela sobreoferta de módulos decorrente da crise econômica global à época. A 

capacidade instalada em 2010 alcançou, provavelmente, algo entre 38.000 MWp 

(SINKE, 2011) e 40.670 MWp (Figura 6). 
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Figura 6 - Evolução capacidade instalada FV acumulada em MWp (2000-2012). 

Fonte: EPIA (2013), adaptado. 

  

Apesar de ainda possuir maior parte da potência instalada, a Europa obteve 

queda em sua participação com 74% em 2011 para 55% em 2012. A nova capacidade 

instalada ilustra o novo panorama para países além dos limites europeus, onde foram 

instalados 13,9 GWp em 2012, bastante acima dos 8 GWp em 2011, e ainda com mais 

destaque se comparados aos 3 GWp instalados em 2010 (EPIA, 2013). É também 

interessante observar o grande crescimento da China com 8.300 MWp de capacidade 

acumulada em 2012, contra 800 MWp em 2010 e 300 MWp em 2009, atualmente com 

8% da capacidade instalada mundial (EPIA, 2013). Países da Ásia Oriental (APAC) 

possuem também crescimento relevante, com 12.397 MWp acumulados em 2012 em 

contraste com 3.373 MWp em 2009. Dentre as regiões indicadas (Figura 7), o Oriente 

Médio e África (OMA) possuem a capacidade de menor valor absoluto com 601 MWp 

em 2012, embora o crescimento percentual seja o maior do período 2009-2012, 

perdendo apenas para a China. 
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Figura 7 - Capacidade Instalada Acumulada em 2012 (MW).  

Fonte: EPIA, 2013 - Traduzido. 

 

2.2 – Evolução passada até o presente 

 

O primeiro módulo fotovoltaico feito com silício data de 1955, produzido pela 

Bell Laboratories com objetivo de investigar seu potencial para o setor de 

telecomunicações. Durante os vinte anos seguintes, aplicações espaciais foram 

predominantes (GREEN, 2005).  

A metade da década de 1970 foi o primeiro momento chave para queda de 

custos de sistemas FV, com o advindo de aplicações em Terra (Figura 8), em contraste 

com a até então predominância espacial. O novo paradigma permitiu melhor 

padronização do produto e crescimento de competitividade do mercado em razão da 

menor concentração da indústria. Um dos principais elos entre o período espacial e 

terrestre para o subsequente desenvolvimento da tecnologia foi o estabelecimento de 

uma pequena linha de produção da empresa japonesa Sharp em 1964, resultado de 

pesquisas com início em 1959 (GREEN, 2005).  

No período 1970-75 apenas duas empresas vendiam módulos, já em 1978 o 

grupo havia aumentado para vinte empresas. Em 1983, dúzias de empresas faziam parte 

do mercado (NEMET, 2006). Outra razão para redução de custos foi a menor exigência 

de especificações técnicas menos rígidas às exigidas em projetos espaciais, porém 

acarretando certa redução de qualidade (MOORE, 1982). A padronização de processos 

da cadeia produtiva foi possível com o significativo aumento da demanda (Figura 8). 

Enquanto até o começo da década de 1970 o único cliente da indústria foi o programa 
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espacial americano, em 1976 apenas um terço do mercado terrestre advinha de sua 

demanda (NEMET, 2006). 

 

 

Figura 8 - Evolução capacidade instalada no período 1955-2010.  

Fonte: (BREYER & GERLACH, 2013). 

 

Já nessa época, esta redução, impulsionada pelo novo paradigma advindo de 

sistemas terrestres, era diretamente ligada ao aprendizado em razão da produção 

acumulada de células no período (MOORE, 1982). O preço de módulo que em 1968 era 

de US$90/Wp, passou a US$15/Wp em 1978 (CANDELISE et al., 2013). Durante o 

período, em 1974, o preço do módulo se encontrava em US$ 23/Wp (MOORE, 1982). 

No período 1976-77, a faixa de preço foi US$17-24/Wp com eficiência de 6,0%-7,4%, 

enquanto no período 1978-79 caiu para US$12-18/Wp com eficiência de 6,5%-8,4% 

(GREEN, 2005). Preços em razão da quantidade obtinham também alguma variância. 

Em 1972, foi observado um preço cotado para pequenas quantidades de US$50/Wp, em 

contraste com US$20/Wpara grandes pedidos (GREEN, 2005). Os preços de módulos 

continuam em constante queda, porém a uma menor taxa desde a segunda metade da 

década de 1980 (Figura 9).   

No final da década de 1970 todo o sistema fotovoltaico, incluindo módulos e 

outros componentes, era instalado a um preço de US$30/Wp, onde U$20 eram 

referentes a BOS e U$10 referente a módulos (THOMAS et al., 1999). Já em1981, um 
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sistema de 2 kWp custava em média US$4,20-US$8,97, em dólares da época (COX III, 

1981). Para uma análise da evolução técnica de módulo, nas décadas de 1970 e 1980, 

ver CHRISTENSEN (1985).  

Para o período subsequente, segundo YU et al. (2011) a variação foi de 

US$69/Wp em 1976 para US$11/Wp em 1986, o equivalente a US$25/Wp em 1976 e 

US$4 em 1986, em dólares de 1980. Ainda segundo o autor, no período 1987-1997 

houve um decrescimento de 40%, partindo de US$9,4/Wp para US$5,2/Wp no final do 

período, equivalente a US$3,4 e US$1,9, respectivamente, em dólares de 1980. 

 

Figura 9 - Evolução de preços para módulos FV no período 1975-2000.  

Fonte: HARMON, 2000 - Traduzido. 

 

Em 1996, um sistema instalado ligado a rede, para uma capacidade de 1-4 kWp, 

tinha o preço na faixa de US$7-US$15/Wp (HARMON, 2000). Em 1998, o valor médio 

praticado nos EUA para um sistema era de US$11/Wp (BARBOSE et al, 2011), embora 

improváveis sistemas de US$ 7/Wp
11

 pudessem ser encontrados (THOMAS et al, 

1999). Considerando que em 2010 o preço encontrado estava em US$6,2/Wp, foi 

observada redução de US$0,4/Wp por ano ou 43% em todo o período (BARBOSE et al, 

2011). Os módulos fotovoltaicos propriamente ditos sofreram queda de 51% no 

mercado americano, no período 1998-2010, saindo de US$4,8/Wp para US$ 2,4/Wp 

(BARBOSE et al, 2011), com exceção do período que compreende o início de 2004 até 

final de 2008 no qual preços permaneceram estagnados em US$ 3,5-4,0/Wp 

                                                           
11

 Em dólares de 2011. 
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(BAZILIAN et al., 2013). A redução observada para módulos não foi acompanhada 

pelos outros itens. De fato este aspecto é esperado, já que outros itens costumam 

apresentar um viés local de custos. Na Figura 10 é possível observar a relação entre o 

custo de módulos e todo o resto – inversor, montagem, medidores, adaptação à rede, 

cabos e conexões, em dólares americanos de 2010. Os preços dos módulos seguem 

índice de preço americano
12

. Em 2011, o preço encontrado para sistemas de até 10 kWp 

foi US$6,13/Wp (DOE, 2012), onde o preço do sistema no mercado americano caiu 

US$ 0,7/Wp, contra US$ 0,2/Wp do índice global de preços de módulos, demonstrando 

que itens inerentes a BOS (Balance of System) retomaram um percurso razoável de 

queda (BARBOSE et al, 2012). 

 

Figura 10 – Evolução do custo médio de um sistema instalado no mercado norte americano, custo 

do módulo e de todo o resto sistema, no período 1998-2010.  

Fonte: BARBOSE et al., 2011 - Traduzido. 

 

O mercado Europeu passou por semelhante cenário, embora o setor industrial 

fotovoltaico, principalmente a Alemanha, esteja mais maduro e consistente. Em 1990 

com início do marcante programa alemão 1000 roof program (KIEFER & 

HOFFMANN, 1994), o preço pago se encontrava em €13/Wp, decrescendo para €8/Wp 

em 2000, com redução de 5% ao ano (HOFFMANN, 2006). Em 2007, um sistema 

fotovoltaico de geração distribuída na Europa era encontrado a €5,3/Wp, a partir do qual 

€3/Wp referente ao módulo (RAUGEI &FRANKL, 2009). Na Alemanha, em 2010, este 

valor era €2,7-3,0/Wp (BREYER & GERLACH, 2013). A média de preço de módulos 

encontrada em 2011 foi de €1,2Wp, 70% a menos do encontrado em 2001. Em 2013 o 

                                                           
12

 Índice de Preço Americano oriundo do Navigant Consulting's Global Module Price Index. 
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preço médio, para sistemas de até 10 kWp na Alemanha, é de €1,68/Wp, representando 

queda de 67%, se comparado com 2006 (SOLARWIRTSCHAFT, 2013). 

 

Figura 11 - Evolução de preços de sistema FV na Alemanha.  

Fonte: Solarwirtschaft, 2013. 

  

O terceiro grande agente da cadeia produtiva fotovoltaica é a China, conhecida 

por praticar preços muito abaixo do mercado, suscitando eventual possibilidade de 

prática de dumping pelo governo (BAZILIAN et al., 2013). Outra justificativa seria a 

pior qualidade de painéis chineses, embora atualmente muitos fabricantes chineses 

sigam padrões internacionais de qualidade (IRENA, 2012). Enquanto um módulo 

fotovoltaico era vendido em média a US$2,4/Wp no EUA em 2010 (BARBOSE ET AL, 

2011), o mesmo, na China, saía por US$1,75/Wp (BAZILIAN et al., 2012). É 

importante destacar a constante variação no câmbio entre duas moedas, assim estas 

diferenças variam no tempo. 

Como já abordado, países diferentes possuem diferentes abordagens de 

desenvolvimento de uma indústria e, ainda, diferente acesso à oferta de recurso natural e 

humano, entre outros fatores. Dessa forma, é natural que possuam também 

desenvolvimento distinto de custos de um produto. Enquanto na Alemanha, em 2010, 

um módulo de silício policristalino residencial, com configuração entre 3 e 5 kWp era 

vendido por cerca de US$4,2/Wp, o mesmo sistema no EUA se encontrava na faixa de 

US$6,9/Wp (BARBOSE et al., 2011; SEEL et al., 2013). Em 2011, para pequenos 

sistemas, estes valores foram US$3,4 e US$6,13, respectivamente, onde boa parte dessa 
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diferença se deve a custos como permissões de conexão e mão de obra (BARBOSE et 

al., 2012). A capacidade instalada acumulada de módulos conectados à rede nos dois 

países, em 2010, era de 17.000MW e 2.100 MW, respectivamente. 

 

Figura 12 - Preço final de sistemas instalados no mercado americano e cotados no mercado alemão, 

em dólares de 2011.  

Fonte: BARBOSE et al., 2012. Adaptado e Traduzido. 

 

Economias de escala são também de extrema relevância, em se tratando do custo 

nivelado de um sistema, em razão da diluição de custos fixos e também operação e 

manutenção por todo o sistema e, eventualmente, pela aquisição de um maior número 

de materiais oriundos de BOS (BARBOSE ET AL., 2012). Para sistemas maiores que 1 

MW, o custo médio instalado em 2011 no EUA foi de US$4,5/Wp, 42% mais barato 

que sistemas com menos de 2 kWp, com preço médio de US$ 7,7/Wp (BARBOSE et 

al., 2012)
13

. 

  

                                                           
13

 Esta dinâmica de preços da tecnologia é novamente abordada na seção 7.1. 
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3 - Geração Distribuída e Marco Regulatório Brasileiro 

 

Thomas Edison, em 1882, construiu a primeira central de geração distribuída 

com capacidade de fornecer energia para 59 clientes, em um raio de 1 km
2
 na cidade de 

Nova Iorque.  Ao longo do tempo, com o desenvolvimento de transformadores, o uso da 

corrente alternada possibilitou o atendimento a cargas distantes do ponto de geração. 

Dessa forma se consolidou o modelo de grandes centrais de geração e extensas linhas de 

transmissão, impulsionado pela crescente demanda nos grandes centros urbanos (DIAS 

et al., 2005). 

Desde então, a geração de eletricidade é feita através de grandes centrais 

geradoras, sendo então distribuída através de uma vasta rede de transmissão e 

distribuição. Eventualmente para um determinado nível de demanda elétrica a 

capacidade do sistema chega a seu limite, a partir do qual novas plantas e linhas de 

transmissão são construídas (investimento tradicional). A alternativa ao caso descrito é 

o investimento de geração localmente através de plantas distribuídas, reduzindo a 

saturação da rede e postergando novos investimentos. 

Visto que o modelo de expansão calcado em grandes centrais geradoras opera 

com grande capacidade, o incremento marginal de operação no sistema costuma ser 

feito com capacidade superior ao imediatamente necessário. Assim, embora grandes 

plantas de produção de energia sejam gerenciáveis com a possibilidade de controle 

sobre o montante de geração no tempo, sistemas de transmissão costumam apresentar 

ociosidade logo após a realização do investimento (Figura 13), podendo este estado 

perdurar por um longo período (HOFF et al., 1996). 
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Figura 13 - Curva demanda de energia elétrica e capacidade incremental C, para cada ano T.  

Fonte: (HOFF et al., 1996) – Traduzido. 

A ideia central da geração distribuída é que a central geradora seja instalada 

perto da carga de consumo, localizada na rede de distribuição ou após o sistema de 

medição do consumidor (ACKERMANN et al., 2001). O conceito de geração 

distribuída muitas vezes está atrelado à capacidade da planta geradora, com variação de 

pais a país. Este característica apresenta especial relevância caso se deseje adotar 

aspectos regulatórios à parte em relação a grandes centrais elétricas, em razão de 

aspectos técnicos ou incentivos à geração.  

Ainda assim, alguns pontos em comum podem ser atribuídos à geração 

distribuída.  De forma geral, a geração distribuída é um recurso flexível do sistema 

vigente, não associada aos complexos aspectos do sistema convencional tal como 

planejamento do despacho e o despacho propriamente dito e, ainda, quanto à disposição 

da unidade de geração ao nível de baixa tensão da rede (RODRÍGUEZ, 2002). Devido a 

características de operação, sobretudo em relação à capacidade de instalação da central 

geradora, as tecnologias comumente consideradas são micro turbinas, pilhas a 

combustível, plantas fotovoltaicas e turbinas eólicas.  

Como mencionado, este tipo de geração não demanda a instalação de extensas 

linhas de transmissão e projetos costumam possuir instalação e operação de curto 

período, de forma rápida e fácil (EL-KHATTAM & SALAMA, 2004). Uma vez que a 

energia gerada não trafega através de longas linhas de transmissão, um efeito indireto de 

conservação de energia deve ser considerado, já que sua perda por unidade de energia 
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gerada e transportada diminui consideravelmente, assim como eventuais problemas de 

congestionamento da rede (HAAS, 1994 e MANFREN et al., 2011). Esta modalidade 

permite ainda que pequenos investidores atuem no setor, assim como aproxima o 

consumidor de políticas de eficiência energética. Especificamente para plantas aplicada 

em telhados e lajes, a nova instalação não demanda novas terras e assim não compete 

pelo uso do solo (HAAS, 1995), não causando impactos oriundos de grandes plantas 

(TURNEY & FTHENAKIS, 2011). 

A geração de eletricidade com base em plantas pulverizadas na rede é 

relativamente recente. Particularmente em relação à energia fotovoltaica, inicialmente 

restringia-se seu uso apenas a plantas isoladas em locais onde o custo de extensão da 

rede era proibitivo (SALAMONI; RUTHER & ZILLES, 2009). Atualmente estas 

plantas têm sido conectadas diretamente à rede, sem a necessidade de bateria, já que o 

grid atua como uma espécie de fonte infinita de armazenamento. Por outro lado, devido 

à intermitência natural do recurso solar e com o advento do smart grid, muitos apostam 

no uso de sistemas fotovoltaicos, mesmo em áreas urbanas, com baterias para o 

armazenamento de energia e seu posterior uso em horários de pico (TOLEDO et al., 

2010), fornecendo energia ao grid no horário de maior custo do sistema (Figura 14). 

 

Figura 14 - Dinâmica entre geração fotovoltaica com o uso de bateria e rede elétrica.  

Fonte: (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2012) - Traduzido. 

 

A possibilidade de administração da energia produzida agrega valor ao sistema, 

tornando-o ainda mais robusto (HOFF et al., 2007). O problema de retomada da rede 

com a súbita queda da geração fotovoltaica ao fim do dia se traduz na necessidade de 

acionamento de fontes com rápido despacho, encarecendo o sistema. Na Alemanha a 

capacidade instalada fotovoltaica é capaz de suprir 50% da carga de eletricidade do país 
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durante o dia, no entanto a repentina perda de geração é um problema. Dito isto, é 

possível que haja um limite superior para a participação de energia fotovoltaica na 

matriz de um país, a partir do qual a utilidade marginal com a capacidade incremental 

seja decrescente (DENHOLM & MARGOLIS, 2007), haja crescimento do custo 

nivelado da energia com a penetração marginal da fonte (HOMER, 2013) ou que uma 

tecnologia complementar seja necessária (DENHOLM & MARGOLIS, 2007b; 

STEINKE et al., 2013), com base no contexto energético do local em estudo (BAYOD-

RÚJULA, 2009; BORGES, 2012). No Brasil com a entrada gradual da chamada tarifa 

branca
14

 (ANEEL, 2011), o uso do sistema fotovoltaico com bateria pode se tornar 

ainda mais atrativo. Assim, o estudo de diferentes tecnologias de armazenamento pode ser 

um grande incentivo à geração distribuída fotovoltaica e pode modificar consideravelmente 

fatores tais como densidade energética, tempo de vida, custo, eficiência e questões 

ambientais (NOURAI, 2002). 

3.1 - Marco Regulatório Brasileiro 

 

O marco inicial de meandros regulatórios acerca da geração distribuída de 

energia elétrica se dá através do Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAEE), 

extinto em 1996 com a criação da ANEEL. A portaria DNAEE nº 246 de 1988 autoriza 

as concessionárias de serviço público a adquirir energia elétrica excedente de 

autoprodutores. O artigo 1 desta portaria é alterado pelas portarias DNAEE nº 94 de 

1989 e nº 220 1991 conforme destacado por (FUJI et al., 2005). O novo texto autoriza a 

obtenção de energia excedente proveniente de autoprodutores apenas para plantas de 

geração que não utilizem derivados de petróleo, com exceção de cogeração.  

A lei nº 9.427 de 1996 (revisão na Lei 11.488 de 2007) estabelece desconto não 

inferior a 50% no acesso aos sistemas de transmissão e distribuição de energia as fontes 

eólica, solar e biomassa com capacidade instalada de até 30 MW. A resolução ANEEL 

normativa nº 77 de 2004 (ANEEL, 2004) estende este benefício para produtores 

independentes ou de autoprodução. No período 1988-2002, importantes marcos 

relacionados à geração distribuída são apresentados em FUJI et al. (2005) com destaque 

para a criação do PROINFA com objetivo de aumentar a participação da energia elétrica 

produzida por produtores independentes autônomos, concebidos com base em fonte 

eólica, PCH e biomassa, através da Lei 10.438 de 2002.   

                                                           
14

 Tarifa diferencial mais barata no período de baixa carga do sistema e mais cara no horário de ponta. 
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Em março de 2004, a lei nº 10.848 de 2004 enquadra a modalidade geração 

distribuída como possível oferta de energia elétrica e estabelece o conceito de valor de 

referência, limite superior de repasse às tarifas vigente na atual regulação. Em julho do 

mesmo ano, o Decreto nº 5.163 de 2004 enfim estabelece diretrizes iniciais para a 

geração e comercialização. É considerada geração distribuída aquela a partir de 

empreendimentos com capacidade instalada inferior a 30 kW para hidrelétricas e plantas 

com eficiência energética inferior a 75% para térmicas, inclusive cogeração. O decreto 

prevê a obrigatoriedade de assegurar, em caso de atraso do empreendimento de geração 

distribuída, a compra de energia no mercado spot pelo agente distribuidor. É através do 

decreto que um importante ponto é também apresentado: a determinação de que a 

energia contratada não exceda o limite de 10% da carga do agente de distribuição 

(ANELL, 2004). Consumidores interessados podem se conectar diretamente à rede de 

distribuição do comprador, mitigando assim perdas de transmissão (COPPE, 2013). 

A resolução ANEEL nº 167 de 2005 da ANEEL (ANEEL, 2005) estabelece 

condições para a comercialização de energia proveniente de geração distribuída de 

forma um pouco mais específica. O documento indica pontos importantes da atual 

regulação, como o fato de a energia gerada ser considerada para fins de atendimento do 

mercado das concessionárias, exclusivamente pelo agente no qual e em cuja rede de 

distribuição o respectivo empreendimento esteja conectado. A resolução nº 228 de 2006 

(ANEEL, 2006) estabelece os requisitos para certificação de centrais geradoras na 

modalidade de geração distribuída, à época com ênfase em térmicas. A resolução 

normativa nº 390 de 2009 (ANEEL, 2009) estabelece procedimentos para o registro de 

centrais geradoras com capacidade instalada reduzida para térmicas e fontes alternativas 

e; especificamente para energia eólica através da resolução normativa nº 391 de 2009 

(ANEEL, 2009). 

Como bem observado por COPPE (2013), a contratação de empreendimento de 

pequeno porte, via chamada pública, no período de 2006 a 2011, se resumiu a pequenas 

plantas. Isto indica que distribuidoras de energia têm optado por contratar energia de 

fontes incentivadas via leilão e não via chamada pública. De fato, a falta de perspectiva 

no curto prazo se coaduna com relatórios governamentais apresentados no período. 

Segundo o Plano Nacional de Energia 2030 (EPE, 2007) a fonte solar é vista ainda 

como uma fonte apenas promissora. Além disso, a geração distribuída não é tratada no 

relatório como uma forma relevante de suprimento, resultado corroborado pelo último 
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Plano Decenal (EPE, 2013), onde a energia solar é apresentada ainda de forma tímida e 

com taxa de crescimento incerta (COPPE, 2013). 

Embora existam incertezas acerca do aproveitamento da energia solar, o governo 

vem tentando consolidar incentivos à fonte. Em 2010 foi criada a consulta pública de nº 

15 da ANEEL, com objetivo da redução de barreiras de incentivo à geração distribuída 

a partir de contribuições de agentes interessados e sociedade. Com a maior adoção de 

plantas distribuídas pela rede, problemas técnicos foram postos em voga principalmente 

pelos agentes de distribuição, dentre os quais: o aumento da complexidade de operação 

da rede de distribuição que passa a ter fluxo bidirecional, alteração dos níveis de curto 

circuito e do possível aumento da distorção harmônica na rede. De fato, a inserção de 

plantas fotovoltaicas em grande escala pode acarretar perda de qualidade do sistema, 

reduzindo a eficácia de dispositivos de proteção, assim como causando desequilíbrios 

de tensão no sistema de distribuição (MACÊDO& ZILLES, 2009; URBANETZ; 

BRAUN & RÜTHER, 2012). 

Segundo BENEDITO & ZILLES (2011), outras questões com grande relevância 

deveriam ser discutidas. A essa época, alguns pontos destacados por agentes do setor 

foram
15

:  

 Falta de uma regulamentação específica que defina especificações 

básicas como limites de potência ligados à rede de baixa tensão e 

requisitos de segurança e qualidade. E ainda, método de comercialização 

da energia proveniente de geração distribuída.      

 Ausência de um padrão de conexão de modo a assegurar, principalmente, 

a segurança do sistema e dos agentes. A falta de especificidades resulta 

em critérios e restrições sem embasamento teórico. 

 Dificuldade de mensuração da energia gerada através de medidores 

eletromecânicos. Uma vez que grande parte dos estabelecimentos de 

baixa tensão é equipada com medidores unidirecionais, fica 

impossibilitada medição no fluxo contrário, isto é, do estabelecimento 

para a rede. Este fato se agrava, pois caso a medição mensal de fluxo de 

energia em direção à rede seja maior que a medição inversa, configurava-
                                                           
15

 A partir de uma ótica macro do problema, do ponto de vista de arranjos institucionais e econômicos de 

uma forma geral, gargalos à inserção de energia fotovoltaica distribuída podem ser observados em 

(SALAMONI; RUTHER & ZILLES, 2009). 
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se fraude. O problema pode ser solucionado caso medidores eletrônicos 

aptos à medição em ambos os fluxos sejam adotados e homologados pela 

ANEEL. 

 Difícil operação de sistemas em operação paralela à rede, pelas 

distribuidoras. A geração pulverizada de uma série de microgeradores 

pode causar distúrbios, ilhamento, injeção de energia de má qualidade e 

carregamento excessivo da rede. 

 Necessidade de licença ambiental para o registro do empreendimento 

dificultando e até inviabilizando pequenos empreendimentos. A medida 

poderia ainda implicar em sobrecarregamento em órgão ambientais. 

 Limite de repasse à tarifa de energia em razão da contratação de uma 

geração distribuída, normalmente mais cara. O teto estipulado é o 

chamado valor de referência, bastante abaixo, por exemplo, do custo 

nivelado referente à geração fotovoltaica.  

 Indefinição acerca da efetivação de mecanismos de incentivo tais como 

feed in tariffs e net metering. Especificamente para o net metering, 

levanta-se a questão sobre de que forma a compensação de energia é 

feita. Principalmente no que tange sistemas fotovoltaicos, estes geram 

energia durante o dia, momento no qual a energia da rede é mais barata. 

No entanto o maior consumo, por exemplo, de uma residência ocorre 

durante noite, quando a energia do sistema é mais cara. Por fim, a falta 

de definição acerca da tributação sobre a energia gerada. Caso se escolha 

por este caminho, o incentivo para a geração distribuída pode se 

enfraquecer. 

A chamada pública nº 15 resultou em um relatório de análise e nota técnica 

(ANEEL, 2011). Dentre as contribuições recebidas de agentes interessados, 

especificamente para a energia solar fotovoltaica, alguns pontos apresentados são 

observados abaixo
16

: 

 Necessidade de padronização da regulação pertinente de modo a 

desonerar os agentes geradores, feita de forma a simplificar o processo 

de requerimento de interconexão e injeção de energia na rede, facilitando 

a entrada, especialmente a sistemas de potência nominal ≤ 10 kWp. 

                                                           
16

 A contribuição referida é de autoria de Rodrigo Lopes Sauaia (M.Sc.) (ANEEL, 2010). 
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 Medir separadamente a energia injetada e a energia consumida pelo 

proprietário do sistema fotovoltaico, de modo a permitir futuras 

remunerações distintas (por exemplo, tarifas feed-in). 

 Importância de garantia à conexão e injeção de eletricidade na rede pelo 

agente gerador, bem como a garantia de compra pela concessionária de 

toda a eletricidade produzida pelo agente gerador. 

 Desconto de 100% na TUSD/TUST para fonte solar fotovoltaica 

 Criação de um modelo de mercado baseado em tarifas-prêmio (feed-in 

tariffs) para energia solar fotovoltaica, com garantia de remuneração das 

iniciativas por longo prazo (exemplo: 25 anos). 

Finalmente, com o advindo das resoluções nº 481/12 e nº 482/12, os principais 

pontos de suporte à atual regulamentação foram estabelecidos. É interessante notar o 

paralelo entre os resultados de ambas as resoluções e as demandas dos agentes 

consultados. Especificamente para energia solar, a resolução nº 481/12 (ANEEL, 2012) 

estabelece o aumento do desconto na TUSD/TUST para 80% em empreendimentos com 

início de sua operação comercial até o fim de 2017, sendo então reduzido novamente 

para 50% após o décimo ano de operação da planta.  

A resolução nº 482/12 (ANEEL, 2012) prevê as condições gerais ao acesso de 

microgeração e minigeração distribuída ao sistema interligado, assim como instaura 

diretrizes para o mecanismo de compensação de energia elétrica, possivelmente o maior 

incentivo para o segmento. Segundo o documento, caracteriza-se como microgeração a 

eletricidade proveniente de central geradora com capacidade instalada de até 100 kW e 

como minigeração plantas com capacidade instalada na faixa de 100 kW até 1 MW. A 

principal novidade da resolução é a determinação do sistema de compensação, através 

do qual a eventual energia injetada pela unidade consumidora (micro ou mini) à 

distribuidora local é posteriormente compensada, passando a unidade consumidora a ter 

um crédito em quantidade de energia elétrica, a ser consumida em um prazo de 36 

meses (ANEEL, 2012). A resolução nº 517 de 2012, que atualiza alguns pontos da 

resolução anterior, descreve o mecanismo da seguinte forma: 

“...sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa 

injetada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração 

distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e 
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posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma 

unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade da 

unidade consumidora onde os créditos foram gerados, desde que possua o mesmo 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao 

Ministério da Fazenda.” 

O sistema de compensação adotado segue o método de net metering, no qual à 

unidade consumidora é dada a possibilidade de compensar seu consumo de eletricidade 

de forma parcial ou em sua totalidade. Ao final do mês, da energia consumida junto à 

distribuidora é descontada a energia enviada. Caso a geração seja maior que o consumo, 

o saldo positivo fica disponível ao consumidor e pode ser utilizado em meses 

subsequentes, ou seja, o mecanismo dá igual valor à energia enviada e a obtida junto à 

rede. Por fim, é interessante notar que a norma estabelece um valor mínimo de cobrança 

na fatura do usuário residencial, referente ao custo de disponibilidade. 

 

Figura 15 – Sistema de Net Metering Ilustrativo.  

Fonte: Google Imagens, Adaptado. 

 

O sistema escolhido na norma difere do sistema de feed in tariffs ou tarifa 

prêmio, sugerido a partir de consulta específica. De fato, este método é 

consideravelmente mais eficiente no incentivo de políticas de fontes alternativas em 

comparação ao método escolhido. A grande diferença entre os sistemas é justamente o 
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valor pago pela energia enviada à rede. Enquanto para o net metering este valor é igual 

à tarifa local, no método de feed in o consumidor é remunerado com base na tarifa 

residencial local mais uma margem diferencial, justamente a chamada tarifa prêmio 

(POULLIKKAS, 2013).  

O mecanismo de feed in é a base da compensação energética e cumpre com seu 

objetivo de forma satisfatória em países como Alemanha (JACOBSSON & LAUBER, 

2006), Espanha (DEL RÍO & MIR-ARTIGUES, 2012) e Itália (BATTISTI, 2005), 

sendo o mecanismo mais utilizado em toda a Europa (FOUQUET, 2013; JÄGER-

WALDAU, 2007; JÄGER-WALDAU et al., 2011). Alguns países aplicam diferentes 

mecanismos de forma simultânea. É o caso de alguns locais dos EUA, como o estado da 

Califórnia, onde paralelamente ao sistema de compensação através do net metering é 

possível optar por um sistema de feed in tariff, no qual a tarifa paga varia de acordo com 

o ano de inserção do sistema e tem como base uma espécie de custo de longo prazo das 

distribuidoras (DARGHOUTH et al., 2011) ou ainda a partir de mecanismo de net 

metering com variações para diferentes estados (BURNS & KANG, 2012). 

No que concerne à forma de medição de energia elétrica para o caso brasileiro, a 

resolução ANEEL nº 482 atribui ao interessado todos os custos de adaptação do sistema 

de medição. No entanto, após a instalação do sistema a distribuidora passa a ser 

responsável por sua operação e manutenção, incluindo eventuais custos de substituição. 

O custo de adequação referido, segundo a resolução, é a diferença entre os custos de 

medição do sistema requerido e o custo de medição convencional, utilizado em 

unidades consumidoras com mesmo nível de tensão. O medidor escolhido deve atender 

as especificações técnicas do PRODIST. Para instalações em baixa tensão, a medição 

bidirecional poderá ser realizada por meio de dois medidores unidirecionais, um para 

aferir a energia consumida e outro para a energia gerada (ANEEL, 2012). 

 Os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional (PRODIST), no que diz respeito ao módulo 3 – Acesso ao Sistema de 

Distribuição, uma seção específica foi elaborada para o acesso de geração distribuída. A 

seção 3.7 foi inserida no módulo 3 do PRODIST através de sua quarta revisão, sendo 

consequência da consulta pública nº 15/2010. A quinta e atual revisão do PRODIST 

(ANEEL, 2012) ocorreu após a audiência pública nº 100/2012, que tinha como objetivo 

obter subsídios e informações para o aprimoramento da norma nº 482. A seção 3.7 

revisada do PRODIST tem como principal objetivo descrever as formas de acesso de 
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geração distribuída ao sistema de distribuição. O documento prevê critérios técnicos e 

operacionais e de segurança e manutenção e parecer de acesso, assim como respectivos 

prazos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Etapas para solicitação de acesso ao sistema de distribuição para conexão de fonte 

geração distribuída. 

ETAPA AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Solicitação de  

acesso 

(a) Formalização da 

solicitação de acesso, 

com o encaminhamento 

de documentação, dados 

e informações 

pertinentes, bem como 

dos estudos realizados. 

Acessante 

- 

(b) Recebimento da 

solicitação de acesso. 

Distribuidora 
- 

(c) Solução de 

pendências relativas às 

informações solicitadas 

na Seção 3.7 

Acessante Até 60 (sessenta) dias 

após a ação 1(b). 

2 Parecer de 

acesso 

(a) Emissão de parecer 

com a definição das 

condições de acesso. 

Distribuidora i. Se não houver 

necessidade execução de 

obras de reforço ou de 

ampliação no sistema de 

distribuição, até 30 (trinta) 

dias após a ação 1(b) ou 

1(c). ii. Para central 

geradora classificada 

como minigeração 

distribuída e houver 

necessidade de execução 

de obras de reforço ou de 

ampliação no sistema de 
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distribuição, até 60 

(sessenta) dias após a ação 

1(b) ou 1(c). 

3 Contratos (a) Assinatura dos 

Contratos, quando 

couber. 

Acessante e 

Distribuidora 

Até 90 (noventa) dias após 

a ação 2(a) 

4 Implantação da  

conexão 

(a) Solicitação de vistoria Acessante Definido pelo acessante 

(b) Realização de 

vistoria. 

Distribuidora Até 30 (trinta) dias após a 

ação 4(a) 

(c) Entrega para 

acessante do Relatório de 

Vistoria. 

Distribuidora Até 15 (quinze) dias após 

a ação 4(b) 

5 Aprovação do  

ponto de conexão 

(a) Adequação das 

condicionantes do 

Relatório de Vistoria. 

Acessante Definido pelo acessante. 

(b) Aprovação do ponto 

de conexão, liberando-o 

para sua efetiva conexão. 

Distribuidora Até 7 (sete) dias após a 

ação 5(a). 

Fonte: (ANEEL, 2012). 

 

O Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) coordenado pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) tem como finalidade 

prover informações úteis que influenciem a compra de consumidores e estimular a 

competitividade da indústria. Alinhado com a Lei 10.295/2001 de Eficiência Energética, 

a partir da qual o INMETRO passou a fazer exigências acerca do desempenho de 

produtos, o PBE Fotovoltaico tem marco regulatório vigente na portaria Inmetro nº 4 de 

2011 (INMETRO, 2013). Enquanto para eletrodomésticos a etiquetagem é feita com 

base em eficiência energética, sistemas fotovoltaicos são analisados com base em sua 

capacidade de gerar energia. Desde 2005 itens fotovoltaicos são etiquetados com este 

propósito, no entanto à época exclusivamente para sistemas isolados (GALDINO et al., 
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2005). Inicialmente estas especificações feitas de forma voluntária, passaram a ser feitas 

compulsoriamente em 2012. A etiquetagem tem como objetivo o estabelecimento de 

regras para módulos, controladores de carga, inversores e baterias. Para adequação à 

norma supracitada, o fornecedor (fabricante ou importador) deve contratar laboratório 

de especificação para realização dos ensaios necessários (MOCELIN et al., 2008). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) apresenta também uma 

série de importantes especificações. A ABNT NBR IEC 62116:2012 tem como objetivo 

fornecer um procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores. No início de 

2014 entra em vigor a norma ABNT NBR 16149:2013 com o intuito de caracterizar a 

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição, fornecendo recomendações 

específicas. A norma ABNT NBR 16150:2013 especifica os procedimentos de ensaio 

de modo a assegurar que equipamentos utilizados na interface de conexão estejam em 

conformidade com a ABNT NBR 16149:2013. 

Por fim, um importante aspecto técnico levantado por PINTO et al., (2012) e 

PINTO & ZILLES (2014) e que requer melhor atenção, é a tarifação de excedente de 

reativos em unidades consumidoras que venham a colocar sistemas fotovoltaicos 

amparados pelo sistema de compensação de energia. Segundo os autores, o processo faz 

com que o fator de potência da unidade consumidora caia, permitindo à distribuidora a 

cobrança do excedente de reativos. 
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4 - Apresentação da Metodologia Proposta e Fatores Relevantes para a Análise de 

Inserção de Geração Distribuída de Energia Solar Fotovoltaica 

 

Neste capítulo será apresentada a estrutura da metodologia proposta para análise de 

inserção de geração distribuída através de energia solar fotovoltaica e insumos 

necessários em sua análise. Para cada insumo, sua importância é apresentada, assim 

como o cálculo utilizado para sua obtenção. 

Naturalmente, devido ao grande número de municípios em todo o território 

brasileiro, algumas hipóteses e suposições foram feitas. Assim, é importante ressaltar 

que enquanto ganha-se com a análise macro do país, perde-se com o refinamento de 

seus dados e, assim, análises regionais são recomendadas para estudos futuros. Para o 

modelo proposto, foram analisadas características (insumos) de disponibilidade de 

telhados, irradiação solar, tarifa de energia elétrica, curvas de carga de consumo 

elétrico, custo do sistema e custo de oportunidade ou de atratividade mínima para cada 

faixa de renda. Os insumos foram inseridos, então, no modelo geral conforme o 

fluxograma abaixo: 
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Figura 16 - Fluxograma da metodologia proposta.  Fonte: Elaboração própria. 
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Para o fluxograma metodológico (Figura 16), retângulos vermelhos indicam o 

insumo de um processo, calculados ou extraídos da literatura. Sua forma de obtenção é 

detalhada nos próximos capítulos. Células verdes são processos representados por 

equações, à exceção do modelo geral de inserção, onde uma planilha em Excel foi 

elaborada. Campos em azul indicam uma variável-chave do modelo, normalmente 

produto de um processo. Embora dois casos tenham sido abordados – normal e social – 

e estes tenham alguma diferença, o fluxograma acima representa suas principais 

interações.  

A hipótese básica aqui considerada é o fato de o tomador de decisão ser um agente 

racional do ponto de vista econômico; logo, sua opção é sempre guiada pelo melhor 

resultado econômico, excluindo, assim, quaisquer juízos de valor éticos ou morais. Para 

o caso em que o tomador de decisão é pessoa física, o marco inicial para a instalação de 

um painel solar é a paridade entre o custo anualizado de geração de energia solar e a 

tarifa local paga à distribuidora. Quando, na metodologia proposta, o tomador de 

decisão for uma distribuidora de energia elétrica, o marco inicial é similar, porém com 

pequena diferença, como explicado mais adiante. 

Estas duas diferentes abordagens são aqui apresentadas como caso normal e caso 

social. A diferença chave entre estas é o agente tomador de decisão: para o primeiro 

caso, a pessoa física, e, para o segundo, a distribuidora de eletricidade local. As duas 

vertentes permitem análises a partir de diferentes pontos de vista enriquecendo a 

observação, sendo justamente a motivação por essa divisão os diferentes valores 

adotados. O objetivo final é entender a percepção do consumidor ou concessionária 

frente à possibilidade de inserção de um sistema fotovoltaico em dado instante no 

tempo.  

De modo a simplificar o estudo, 20 diferentes valores de radiação são utilizados 

para todo o país, onde para cada município utiliza-se o dado de radiação mais próximo. 

Os dados de radiação utilizados foram então combinados com todas as distribuidoras de 

energia elétrica, resultando em 122 grupos de análise. Considerando que cada grupo 

possui 4 faixas de renda domiciliar mais o caso social, 610 diferentes casos são 

analisados a cada ano. Todos os municípios do país foram enquadrados em um grupo, 

onde a distribuidora de energia é a existente atualmente enquanto o dado de radiação 

solar é o mais perto dentre os usados. Estes grupos são então submetidos ao modelo 
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proposto (Figura 16) ano a ano até o fim do período. Para cada grupo, estes foram 

divididos entre domicílios com rendimento, em salários mínimos, de até 2, 2 a 5, 5 a 10, 

10 a 20 e mais de 20 salários mínimos. Para cada município, área urbana e rural, o 

número de domicílios em cada faixa de rendimento foi determinado. Finalmente, para 

cada cenário até 2030 foram feitos cenários de evolução para os respectivos insumos 

utilizados.  

Duas ferramentas principais foram usadas, sendo a primeira o System Advisor 

Model (SAM) elaborado pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL). O SAM 

é um modelo de análise de desempenho com abordagem financeira para diferentes 

fontes de energia, onde o mote será sempre a análise de uma única planta. A partir do 

SAM serão obtidos dados de geração anual solar (kWh), conforme explicado adiante. A 

segunda ferramenta é uma modelagem em Excel da análise de inserção propriamente 

dita, sendo assim complementar a primeira e de elaboração própria. A elaboração de um 

modelo em Excel foi considerada mais eficiente para a abordagem desejada, onde 

diferentes variáveis para todo o pais foram analisadas. Posteriormente um sistema de 

informação geográfica (SIG) é utilizado de modo a se obter uma análise espacial do 

ensaio, configurando-se a terceira ferramenta utilizada.   

Como já apresentado em maiores detalhes, o modelo tem como objetivo 

quantificar a inserção de sistemas fotovoltaicos no tempo. Uma vez que este potencial é 

função, de forma geral, do rendimento médio mensal, para uma mesma região diferentes 

nichos domiciliares apresentam pontos ótimos de inserção distintos. Assim, para um 

mesmo município, haverá domicílios com (verdes) e sem viabilidade (vermelhos) 

econômica em um mesmo instante no tempo (Figura 17). 
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Figura 17–Modelo de domicílios aptos economicamente em um município por ano.  

Fonte: Google Imagens, Adaptado. 

 

4.1 – Os Grupos de Estudo – O Caso Normal e o Caso Social 

 

O ponto no qual o custo da energia proveniente de sistemas fotovoltaicos é 

equivalente ao valor pago junto à distribuidora local é a paridade tarifária, isto é, o 

break even no qual a tarifa residencial local será igual ao custo nivelado, no longo 

prazo, de um painel fotovoltaico. De fato, esta é a questão principal, mas como analisar 

se, de fato, um sistema fotovoltaico poderia ser adquirido por uma família? O que faz 

famílias com mesmo break even local adquirirem ou não um sistema? Assim, outros 

fatores deverão ser postos em análise tais como renda mensal, visto que um 

investimento inicial deve ser aportado. O tempo de retorno do capital aplicado e o 

tempo de recuperação da energia gasta na fabricação de um painel fotovoltaico (energy 

payback), normalmente para o Brasil entre 3 e 4 anos (FUKUROZAKI ET AL., 2012), 

são outros importantes aspectos. 

 O caso normal tem esse nome por ser caracterizar pelas condições em que o 

consumidor (pessoa física) encontraria para a aquisição de um sistema fotovoltaico. O 

caso social não se configura como uma forma atualmente possível de inserção da 

energia fotovoltaica do ponto de vista legal. No entanto, sua análise é interessante visto 

que esse tipo de abordagem já vem sendo discutida em outros países (ENERGY 

SAVING TRUST, 2013).  
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4.1.1- O Caso Normal 

 

O grupo normal inclui todos os domicílios do Brasil com faixa de renda maior ou 

igual a 2 salários mínimos, englobando 54,2% dos domicílios brasileiros. Em área 

urbana estes são 58,3% dos domicílios, enquanto em área rural este valor é de 26,05%, 

denotando a grande desigualdade encontrada entre as áreas no Brasil (IBGE, 2010). 

Para esse grupo o agente de decisão é o consumidor comum. Fatores como a taxa de 

desconto (representada pela taxa mínima de atratividade) e custo de capital são próprios 

para estes grupos. Para estes domicílios a análise é feita por parte da própria demanda, 

ou seja, estimando qual o potencial de inserção desses domicílios para os próximos 

anos, com base na comparação entre o custo nivelado do sistema e a tarifa residencial 

em valor presente. 

 

4.1.2– O Caso Social 

 

O caso social aborda todos os domicílios com até 2 salários mínimos que, de 

forma geral, podem aderir à chamada tarifa social de energia elétrica, cadastro este que 

permite descontos na conta mensal de eletricidade entre 10% e 65% sobre seu valor 

final. A regra para adesão à tarifa diferenciada é que o domicílio possua até ½ salário 

mínimo per capita. Considerando-se que esses domicílios tenham em média quatro 

pessoas, chega-se ao valor de dois salários mínimos por domicílio, justificando assim a 

abordagem escolhida. Para este nicho é também considerado que todos os domicílios 

são do tipo casa, por se considerar que grande parte das residências de baixa renda tem 

esta característica. 

A tarifa social
17

 foi estabelecida pela lei 10.438/2002 e regulamentada pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) através das 

Resoluções 246/2002; 485/2002; e 253/2007 (ANEEL, 2007). A Lei 12.212 de 2010 

dispõe das regras de cálculo e adesão para a Tarifa Social de Energia Elétrica, criada em 

2002. Esta tem como objetivo beneficiar a subclasse residencial de baixa renda, sob a 

forma de descontos incidentes na conta de energia elétrica domiciliar. Para ter acesso ao 

                                                           
17

 Informações de adesão à tarifa social, por parte da ANEEL, podem ser encontradas em: 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=2097&id_area=90 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei200210438.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/bres2002246.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/bres2002485.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2007253.pdf
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=2097&id_area=90
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beneficio, o domicilio interessado deverá estar listado no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (MDS, 2013), onde para isso deverá comprovar 

possuir renda mensal de até meio salário mínimo per capita no domicílio. Os descontos 

incidentes sobre a conta de eletricidade variam de acordo com o consumo domiciliar 

local, conforme indicado a seguir:  

“...I - para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta) 

kWh/mês, o desconto será de 65% (sessenta e cinco por cento); II - para a parcela do 

consumo compreendida entre 31 (trinta e um) kWh/mês e 100 (cem) kWh/mês, o 

desconto será de 40% (quarenta por cento); III - para a parcela do consumo 

compreendida entre 101 (cento e um) kWh/mês e 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, o 

desconto será de 10% (dez por cento); IV - para a parcela do consumo superior a 220 

(duzentos e vinte) kWh/mês, não haverá desconto...” (LEI Nº 12.212, DE 20 DE 

JANEIRO DE 2010) 

Para o referido caso, ao invés da avaliação do problema sob a ótica do 

consumidor, a questão levantada é a possibilidade de uma concessionária instalar 

painéis fotovoltaicos nesses locais. Essa abordagem se torna interessante principalmente 

devido à falta de financiamentos a preços razoáveis para pessoa física. Por outro lado, 

no caso de grandes empreendimentos
18

 é possível conseguir tal financiamento a um 

custo de capital razoavelmente baixo junto ao BNDES. Do ponto de vista da 

concessionária, o problema pode ser visto como da disponibilização de uma energia 

elétrica antes vendida a um preço social, agora por seu preço cheio.  

Todo módulo fotovoltaico terá dois “tipos” de energia gerada: a primeira será a 

energia consumida pelo domicílio, que, assim, deixará de ser fornecida pela 

concessionária, podendo ser repassada no mercado para consumidores que paguem a 

tarifa cheia residencial. O segundo tipo de energia é a tarifa excedente gerada pelo 

painel fotovoltaico. Em um caso normal de geração distribuída, essa é a energia que 

entraria como crédito para o consumidor. No modelo proposto, porém, essa energia será 

uma energia nova do sistema podendo então também ser revendida para domicílios que 

paguem a tarifa cheia. 

 

                                                           
18

 É considerado que esta aplicação se dará para um grande conjunto de domicílios, justificando esse 
tipo de operação junto ao banco. 
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O benefício para os domicílios estudados no caso social é o não pagamento da 

energia consumida localmente e que tenha sido gerada pelo sistema. Em nenhuma etapa 

do processo qualquer tipo de custo será direcionado a esta residência. Do ponto de vista 

da concessionária, um número razoavelmente grande de domicílios resultará em um 

projeto também grande, típicos dos moldes abordados pelo BNDES. A concessionária 

tem como fluxo de caixa ao longo do tempo a diferença de energia elétrica entre a tarifa 

cheia e a tarifa social, referente à energia liberada para venda, mais a “nova” energia 

considerada como vendida, em sua totalidade, pela tarifa cheia de energia elétrica.  

 

4.2– Cenários de Inserção para Análise 

 

Para análise de inserção de geração distribuída de energia solar fotovoltaica em 

residências, duas abordagens principais foram utilizadas.  A primeira se configura 

como o potencial técnico de inserção; em última análise, trata-se da estimativa da 

geração de energia caso os telhados disponíveis fossem cobertos por painéis, dado 

uma restrição de carga em função da renda domiciliar. A segunda abordagem é de 

caráter econômico, com base no custo de oportunidade e geração.  

 

4.2.1– Cenário Técnico 

 

Este cenário avalia o potencial técnico de inserção de FV nos domicílios 

brasileiros. Não considera, portanto, sua viabilidade econômica - isto é, o potencial 

técnico estima qual seria o total de energia elétrica gerada proveniente de painéis solares 

fotovoltaicos. Em suma, ele avalia o que aconteceria se todas as casas com viabilidade 

tivessem módulos fotovoltaicos acoplados a elas. Assim, um cenário de geração 

fotovoltaica até 2030 foi feito. Com o objetivo de evitar uma possível perda de crédito 

em razão do excedente energético, a única restrição aqui considerada é a necessidade da 

geração anual de energia proveniente do sistema fotovoltaico ser menor ou igual ao 

consumo anual de eletricidade. Esta restrição tem como base a curva de carga 

residencial apresentada adiante. 
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4.2.2– Cenário Econômico 

 

O cenário econômico é onde, de fato, é possível observar a dinâmica de inserção 

de energia solar fotovoltaica no setor residencial. Para determinação do custo nivelado 

do sistema, dois fluxos de caixa foram formulados. O primeiro tem como passivos o 

custo de operação e manutenção do sistema (C 
O&M

) e seu financiamento. O empréstimo 

é baseado em taxa de baixo custo, disponível em programa direcionado à construção 

civil
19

(CAIXA, 2013) e factível de uso para sistemas fotovoltaicos. Este tipo de 

operação junto a Caixa Econômica Federal permite o financiamento de até 80% do 

capital solicitado, onde o restante deve ser aportado pelo consumidor (Figura 18). A 

diferença para o segundo fluxo de caixa é o financiamento deste aporte inicial (20% do 

custo inicial) através de um financiamento secundário a taxas mais altas, referente à 

média aplicada no mercado em 2012, para pessoa física (Figura 19). O que determina se 

um domicílio contido em uma faixa de rendimento domiciliar terá sua operação 

enquadrada no primeiro ou segundo fluxo de caixa é sua propensão marginal a 

consumir. Um conjunto pode ter ainda uma combinação dos fluxos de caixa 

apresentados: isto acontece para casos onde o aporte inicial é feito de forma parcial 

(10% do custo inicial) e onde o restante é financiado secundariamente. 

 

Figura 18 - Fluxo de Caixa Base Projeto.  

Fonte: Elaboração Própria 

 

                                                           
19

 Seção 6.7.2.1 
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Figura 19 - Fluxo de Caixa Financiamento Incentivado e Secundário.  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ambos os fluxos de caixa possuem na parte superior o valor da energia que o 

sistema é capaz de gerar, traduzido pela energia anual gerada. O custo fixo total do 

sistema é composto pelo aporte inicial no ano zero, isto é, a fração paga do custo do 

sistema instalado inicialmente; pelo financiamento de 80% do sistema a taxas mais 

baixas e, se for o caso, o financiamento do aporte inicial a um maior custo. O valor do 

custo fixo total do sistema, em valor presente, segue a seguinte equação. 

 

        
      

      
    

         

 

   

     

  
            

      

   
         

 

   

     

   
             

      
 

Equação 1 

 

Onde “N” é o ano no qual houve inserção do sistema fotovoltaico por um 

determinado grupo, entre 2013 (N=0) e 2030 (N=17). O fator “x” é a fração do custo 

fixo para o qual não houve qualquer financiamento e, portanto foi aportado no ano 

“N” pelo tomador de decisão. O fator “y” é complemento de “x”, isto é, justamente 

a fração do custo fixo para o qual houve financiamento a um custo p’. Logo, a soma 

de x e y deverá ser sempre igual a 0,2. A taxa de desconto “r” é a taxa mínima de 
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atratividade própria de determinado grupo, enquanto a taxa de desconto “p” é o 

custo do financiamento para o setor civil, de valor igual para todos os grupos ou 

referente ao BNDES para o caso social. O prazo de financiamento é de cinco ou seis 

anos (CAIXA, 2013), sendo aqui considerado sempre o prazo “a” de cinco anos. 

Para a concessionária, o prazo “a” de financiamento é de 16 anos (BNDES, 2013). 

 

Os custos de operação e manutenção equivalem a aproximadamente 1% do custo 

inicial do sistema instalado (EPE, 2013; LACCHINI & DOS SANTOS, 2013; 

MITSCHER & RÜTHER, 2012). Na prática, um sistema fotovoltaico tem baixíssima 

manutenção ao longo de seu tempo, excluído limpezas periódicas do módulo que se 

fazem necessárias (IRENA, 2012). Dessa forma, o custo de operação, acima 

mencionado deve-se em grande parte à necessidade de troca do inversor, considerado 

aqui como parte da manutenção por não fazer parte do montante inicial. Embora os 

módulos fotovoltaicos tenham tempo de vida de 25 anos ou mais (FERRARA & 

PHILIPP, 2012; MITSCHER & RÜTHER, 2012), inversores duram em média de 10 a 

15 anos (JAMES et al., 2006; LAU et al., 2010; RIGTER & VIDICAN, 2010; 

RODRIGUEZ & AMARATUNGA, 2006), fatalmente tendo que ser trocados ao longo 

do tempo de vida de todo o sistema. A equação que explica o custo de operação e 

manutenção do sistema, em valor presente, segue abaixo. 

 

         
    

      

    

     

 

Equação 2 

 

             
 
          

 
 

         
 

Equação 3 

 

O valor da energia descrito na Figura 18 e Figura 19 é o montante gerado 

anualmente pelo sistema (kWh). Para o cálculo do LCOE (Equação 7), foi usado seu 

valor médio durante o tempo de vida útil do sistema, sendo a cada ano descontado um 



     45 

montante devido sua degradação. Assim a média usada para cálculo do LCOE segue a 

seguinte equação: 

 

   
                                           
   

 
 

Equação 4 

 

Uma vez trazidos a valor presente para o ano zero (2013), todos os custos serão 

anualizados pelo método da anuidade equivalente (AE). Esse indicador mostra de que 

forma seria distribuído o custo (ou renda econômica) do projeto se este fosse uniforme 

para cada ano (SAMANEZ, 2007). 

 

   
  

   
 

Equação 5 

 

Onde o Fator de Valor Presente de Séries Uniformes (Fvp) é igual a: 

 

      
         

         
  

Equação 6 

 

Onde “n” igual a 25 e k é a taxa de desconto utilizada para o caso específico. 

 

O custo nivelado de energia é comumente utilizado na comparação entre 

diferentes formas de geração de energia, pois reduz todo o sistema a um denominador 

comum, custo por energia gerada ($/kWh) (HERNÁNDEZ-MORO & MARTÍNEZ-

DUART, 2013; REICHELSTEIN & YORSTON, 2013). Seu cálculo considera os 

custos de instalação, financiamento, operação e quantidade de energia produzida 

durante a vida útil do sistema (BRANKER et al., 2011). 

O ponto que viabiliza um sistema fotovoltaico é o momento em que o sistema 

tem custo nivelado (LCOE) menor ou igual àquele pago junto à rede (tarifa), sendo 

assim preferível utilizar o sistema ao invés da rede. O custo nivelado indica o valor 
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máximo que a energia pode ter com base na taxa de atratividade utilizada, de modo a 

garantir seu retorno mínimo. Diferentes taxas de atratividade foram calculadas para 

diferentes faixas de renda domiciliar, por unidade federativa do país. O custo nivelado 

(LCOE) foi calculado da seguinte forma: 

 

 

         
         
        

 
                  

 
 

Equação 7 

Onde:  

CAE 
IF

 = Custo de Instalação do Sistema Anualizado 

CAE 
O&M

 = Custo de Operação e Manutenção Anualizado 

E = Valor Médio Anual da Energia Gerada 

 

Com objetivo de quantificar o benefício à concessionária para o caso social, 

devido à energia liberada antes vendida a uma tarifa social, um abatimento no LCOE 

encontrado foi realizado, uma espécie de tarifa prêmio por essa energia. Para este 

cálculo foi considerada uma curva de carga média, por região, dentre os domicílios com 

até dois salários mínimos. Essa média foi obtida pela média das curvas de carga de cada 

faixa de consumo
20

, ponderada pela quantidade de domicílios com até dois salários 

mínimos, com um dos quatros perfis de consumo
21

. Por outro lado, um acréscimo ao 

custo anual de operação foi adicionado, representando a energia consumida pelo 

domicílio, não paga à concessionária. 

Finalmente, para que um projeto seja aceito, este deverá ter o custo nivelado de 

sistema menor ou igual à tarifa local, descontado no tempo pela taxa de atratividade 

mínima para pessoa física ou concessionária. A partir disso, foi possível calcular o 

ponto ótimo de inserção da tecnologia para diferentes localidades. É interessante notar 

que, ao se calcular o LCOE baseado em um custo anualizado, descontado para o ano 

zero (2013), o tomador de decisão tem como resultado o melhor ponto de entrada para 

inserção do sistema para uma decisão no presente.   

                                                           
20

 Elaborado no Cap 5.6 
21

 Elaborado no Cap 5.2 
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5–Dados Iniciais de Entrada para a Metodologia de Análise de Inserção de Energia 

Solar Fotovoltaica no Setor Residencial Brasileiro 

 

Com objetivo de analisar ambos os cenários, técnico e econômico, variáveis de 

entrada foram elaboradas e/ou obtidas na literatura, tais como: área de telhados, número 

de domicílios em uma faixa de renda, renda domiciliar, curva de carga, custo de 

oportunidade e custo de capital e custo do sistema fotovoltaico. As principais variáveis 

para a geração da energia FV são a radiação local e a tarifa residencial. Por outro lado, 

em se tratando da energia distribuída, isto é através de pequenas plantas, o estudo do 

potencial obrigatoriamente passa pelo poder de consumo no comércio e indústria, e 

principalmente no setor residencial.  

 

5.1– Dados de Radiação Solar e Distribuidoras de Energia Elétrica 

 

O ponto de partida da análise foi a determinação dos dados de radiação global 

utilizados. Estes foram posteriormente combinados com áreas de concessão das 

distribuidoras de energia elétrica, formando uma combinação de 122 grupos 

estabelecidos e que serviram de base para a metodologia proposta. 

 

5.1.1– Dados de Radiação Solar 

 

5.1.1.1– Modelos Meteorológicos 

 

Dentre os aspectos que norteiam o potencial de geração solar, a propriedade que 

mais diferencia regiões é sua condição meteorológica (SLINGO, 2002). Atributos como 

pressão atmosférica, altitude, massas de ar, correntes marítimas e relevo tornam uma 

região única em todo o planeta. Por essa razão, locais com mesma latitude não 

apresentam exatamente mesmo clima e, assim, apresentam diferentes rendimentos para 

a tecnologia fotovoltaica. 

Devido à complexidade de se estimar dados climáticos, e ainda, uma vez que 

variações ano a ano são observadas, diversos modelos são usados na tentativa de se 
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obter dados confiáveis. Para dados de radiação solar, diferentes instituições 

desenvolvem modelos climáticos para sua análise (RENNÉ et al., 2008; STOFFEL et 

al., 2010). O modelo global da Universidade de Albany (NY) com resolução de 10 km x 

10 km, desenvolvido por (PEREZ et al., 2002), é utilizado pela National Renewable 

Energy Laboratory (NREL). O modelo utiliza dados horários de radiação solar hora a 

hora, providos por satélites meteorológicos geoestacionários, com base em condições de 

cobertura de neve, vapor d’água, concentração de aerossóis e outros. Com resolução de 

40 km x 40 km, o modelo Climatological Solar Radiation (CSR) utiliza dados de 

National Climatic Data Center, validado também por estações de monitoramento em 

solo, também utilizado pelo NREL. Ainda na esfera global, os dados disponíveis pela 

NASA através Surface meteorology and Solar Energy (SSE) (NASA, 2013) são 

bastante utilizados e de fácil acesso. Existem ainda inúmeros projetos para estudo e 

divulgação de dados de radiação solar como Helioclim-1, Focus Solar (MSG, GOES, 

MTSAT), NCEP/NCAR, World Radiation Data Centre, SOLEMI, INFOCLIMAT, 

SODA Helioclim 3, entre outros. 

Especificamente para o caso brasileiro, os principais dados lançados são o Atlas 

Solarimétrico Brasileiro 2000 (TIBA et al., 2002, 2004; UFPE et al., 2000), iniciativa da 

Universidade Federal do Pernambuco (UFPE) e Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco (CHESF), em parceria do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sérgio de Salvo Brito (CRESESB) e do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica 

(CEPEL) e; o Atlas Brasileiro de Energia Solar (PEREIRA et al., 2006), uma parceria 

entre Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e LabSolar (UFSC) sob o âmbito 

do programa SWERA, disponível nas resoluções 40 km x 40 km (Figura 20) e 10 km x 

10 km. Embora estes sejam os principais dados lançados para o país, há dados contidos 

nos modelos globais feitos por NREL e NASA e que podem ser utilizadas para o país. É 

interessante notar a disparidade existente entre esses dados, corroborando a enorme 

complexidade de se obter/prever esse tipo de informação (Tabela 2), também função da 

resolução utilizada. 
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Tabela 2 - Diferentes dados de radiação solar global para o Brasil.  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de (NASA, 2013; SWERA, 2012, 2013). 

 

O modelo mais recente para o Brasil, feito pelo INPE e LabSolar, foi elaborado 

com base em três metodologias de analise do recurso solar. As duas primeiras tiveram 

como base os modelos anteriormente citados, da NASA e NREL. Inicialmente 

desenvolvido na Alemanha (STUHLMANN et al, 1990) e adaptado para o caso 

brasileiro, o Brasil – SR é um modelo para obtenção de estimativas de irradiação solar, 

sendo o terceiro e definitivo método (Martins et al, 2007; Martins et al., 2008). O 

modelo é feito através de metodologia para solução da equação de transferência 

radiativa, assim como imagens e dados climáticos do satélite GOES-EAST tais como 

temperatura, albedo e umidade relativa. Em uma segunda etapa, o estudo divide a 

atmosfera em 30 camadas verticais e o espectro solar (λ = 0-4 μm) em 135 

subintervalos. A topografia do país é extraída pelo banco de dados GTOPO30, 

disponível através do US Geological Survey (MARTINS et al., 2008). 

Comparações com outros modelos de transferência radiativa demonstram grande 

confiabilidade em seu desempenho, semelhante aos modelos HELIOSAT, 

SUNY/ALBANY e NREL (BEYER et al., 2004). Posteriormente, estudos foram feitos 

com intento de um ainda maior refinamento (FIORIN et al., 2011), como no que 

Origem Dado 

(kWh/m²/ano)

Município

INPE/Labsolar 

(40 km x 40 km)

INPE/Labsolar 

(10 km x 10 km)

INPE/Labsolar 

(20 cidades)

INPE AS 

(40 km x 40 km)

NREL

(40 km x 40 km)

NREL AS  (40 km x 

40 km)

NASA 

(100 km x 100km)

Belém 1905,30 1905,30 1915,80 1934,50 1795,80 1798,36 1843,25

Belo Horizonte 1912,60 1941,80 1856,40 1898,00 1887,05 1887,05 1883,40

Boa Vista 1865,15 1876,10 1921,90 1952,75 1806,75 1806,75 1825,00

Bom Jesus da Lapa 2102,40 2098,75 2143,20 2124,30 2149,85 2152,77 2091,45

Brasilia 2029,40 2029,40 1962,60 2000,20 1927,20 1929,76 1949,10

Campo Grande 2018,45 2011,15 1927,80 1974,65 1894,35 1897,27 1861,50

Cuiaba 1941,80 1938,15 1948,70 1967,35 1945,45 1946,91 1846,90

Curitiba 1627,90 1682,65 1520,90 1609,65 1653,45 1653,45 1573,15

Florianopolis 1682,65 1675,35 1647,20 1686,30 1646,15 1649,44 1474,60

Fortaleza 1945,45 1952,75 2009,90 2073,20 1934,50 1935,23 2131,60

Jacareacanga 1894,35 1890,70 1814,20 1890,70 1817,70 1819,16 1733,75

Manaus 1806,75 1810,40 1743,30 1901,65 1872,45 1874,64 1689,95

Petrolina 1967,35 1978,30 2076,00 2025,75 1974,65 1975,02 2087,80

Porto Nacional 2011,15 2022,10 2078,00 2014,80 2018,45 2019,18 1905,30

Porto Velho 1846,90 1835,95 1859,80 1887,05 1784,85 1785,95 1733,75

Recife 1868,80 1865,15 1966,00 2022,10 1879,75 1882,31 2149,85

Rio de Janeiro 1839,60 1872,45 1843,30 1799,45 1788,50 1789,60 1638,85

Salvador 1923,55 1919,90 1926,30 1945,45 1832,30 1832,30 1792,15

Santa Maria 1719,15 1719,15 1626,40 1748,35 1762,95 1783,39 1660,75

São Paulo 1638,85 1686,30 1678,60 1730,10 1649,80 1651,26 1693,60
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concerne índice de cobertura de nuvens (MARTINS et al., 2008) e sua variabilidade 

(ECHER et al., 2006), assim como metodologias de apoio (CECONI et al., 2010). 

 

‘

 

Figura 20 - Radiação global média anual Brasil. Dados INPE/LABSOLAR (40 km x 40 km).  

Fonte: Elaboração própria a partir de INPE/LABSOLAR (2009). 

 

5.1.1.2– Radiação Solar do Modelo 

 

Para a correta análise de produção de energia solar fotovoltaica, outros fatores 

meteorológicos são necessários com especial destaque para a temperatura local. Embora 

dados de temperatura média estejam de certa forma disponíveis para uma gama de 

localidades, o real uso e agregação dos dados – radiação solar e temperatura – não é 

simples. Isto ocorre, pois sua utilização em programas de análise de desempenho tais 
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como RETScreen
22

, Homer
23

 ou SAM, é comumente feita através de arquivos 

meteorológicos do tipo Typical Meteorological Year 2 e 3 (TMY2 e TMY3) ou Energy 

Plus Wheather (EPW), dados estes nos quais sua elaboração não é trivial. E ainda, para 

o SAM arquivos de radiação solar, hora a hora, são necessários. 

Para a base de dados brasileira, arquivos climáticos disponíveis com estas 

características provêm de estudos feitos na Universidade Federal de Santa Catarina - 

LabEEE
24

 e LabSolar
25

 (LabEEE, 2005), disponíveis na internet (LabEEE, 2013) para 

14 cidades brasileiras. Em conjunto com o INPE foram também feitos arquivos 

climáticos no âmbito do programa SWERA (Solar and Wind Energy Resource 

Asessment)
26

 para 20 cidades brasileiras (SWERA, 2012), sendo estes os utilizados no 

presente estudo. Outra base de dados importante e que poderia ter sido utilizada são os 

dados disponíveis na NASA para qualquer ponto do planeta, no entanto com menor 

definição espacial, pois possuem um dado para cada 100 km x 100 km, contra dados de 

10 km x 10 km ou 40 km x 40 km do programa SWERA. 

Visto que os dados empregados compreendem apenas 20 capitais brasileiras, 

locais onde dados meteorológicos não estavam disponíveis utilizaram dados do 

município mais próximo. Para isso foi utilizada uma ferramenta de geoprocessamento 

contida no software ArcGIS, de modo a detectar qual seria o ponto mais próximo de 

cada município, determinado assim os dados a serem utilizados naquela localidade 

(Figura 21). Na Tabela 3, o número de municípios sob um determinado dado solar é 

verificado na última coluna do respectivo dado, onde é possível também analisar 

parâmetros meteorológicos.  

                                                           
22

 O RETScreen é um software desenvolvido pelo CANMET Energy Technology Centre, com suporte de 

importantes instituições como o National Aeronautics and Space Administration (NASA), Renewable 

Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP),  United Nations Environment Programme (UNEP) 

e Global Environment Facility (GEF).  

23
 O Homer (Hybrid Optimization Model for Electric Renewables) é um software criado pelo National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) para projeção e análise de sistemas híbridos de energia, entre 

fontes de geração convencionais e/ou alternativas. 

24
 LabEEE – Laboratório de Eficiência Energética em Edificações 

25
 LabSolar – Laboratório de Energia Solar 

26
SWERA (Solar and Wind Energy Resource Asessment) é um projeto com objetivo de disponibilizar 

dados e ferramentas de análise para o estudo das energias, solar e eólica, financiado pelo Global 

Environment Facility (GEF) e gerenciado pelo United Nations Environment Programme (UNEP). 



     52 

Tabela 3 - Cidades base para dados meteorológicos utilizados e número de municípios sob cada 

área. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de SWERA (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Climáticos

Latitude 

(graus)

Radiação Global 

(kwh/m2. ano)

Temperatura

Bulbo Seco 

(°C)

Velocidade 

Vento (m/s)

Elevação 

(m)
Nº Municípios

-19,85 1915,8 22 1,7 785 594

-1,38 1856,4 26,5 2,4 16 275

2,83 1921,9 28,5 3,6 140 18

-13,27 2143,2 26,1 1,6 458 191

-15,87 1962,6 21,3 2,1 1061 288

-20,47 1927,8 24 3,9 556 290

-15,65 1948,7 26,7 2,0 182 109

-25,52 1520,9 17,2 3,0 908 454

-27,67 1647,2 20,7 3,3 5 186

-3,78 2009,9 27,2 3,8 25 345

-6,27 1814,2 25,9 0,5 98 34

-3,13 1743,3 26,8 1,0 72 37

-9,35 2076,0 26,8 4,1 375 344

-10,70 2078,0 27,1 1,1 290 199

-8,77 1859,8 26,3 1,0 88 99

-8,10 1966,0 27,5 3,3 19 518

-22,90 1843,3 24 2,4 3 197

-13,02 1926,3 25,9 2,1 51 293

-29,70 1626,4 19,5 2,4 114 576

-23,62 1678,6 19,5 2,5 803 520

Salvador

Santa Maria

São Paulo

Manaus

Petrolina

Porto Nacional

Porto Velho

Recife

Rio de Janeiro

Cuiabá

Curitiba

Florianópolis

Fortaleza

Jacareacanga

Parâmetros

Cidades

Belo Horizonte

Belém

Boa Vista

Bom Jesus da Lapa

Brasília

Campo Grande
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Figura 21 - Área de alcande entre municípios brasileiros por dado de radiação solar.                                                    

Fonte: Elaboração própria 
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5.1.2 – Distribuidoras de Energia Elétrica 

 

As distribuidoras de energia elétrica foram utilizadas de modo a modelar os 

grupos estudados. Seus dados georreferenciados foram obtidos através do Sistema de 

Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico (SIGEL), ligado à ANEEL (SIGEL, 

2013). Todas as distribuidoras atualmente em operação foram consideradas. As 

exceções foram municípios onde as respectivas distribuidoras constavam como 

cooperativas. Assim, quando não encontrado o exato responsável pela distribuição de 

uma localidade, distribuidores próximos foram considerados. Este foi o caso de 

cooperativas do estado de Santa Catarina, onde dados da CELESC foram utilizados. Por 

outro lado, tem-se como objetivo a ligação desses dados com as tarifas presentes no 

sítio da ANEEL (ANEEL, 2013). Dentre as tarifas disponíveis encontram-se também 

distribuidoras responsáveis por pequenas regiões e até de apenas um único distrito. Com 

objetivo de simplificar o modelo tais distribuidoras não foram consideradas. Assim de 

63 distribuidoras disponíveis no sítio da ANEEL, 60 foram utilizadas. Estas podem ser 

observadas na figura 41 no final da seção, onde cada cor representa uma diferente 

distribuidora. Todas as tarifas utilizadas no ano zero (2013) se encontravam em vigência 

em 24 de janeiro de 2013. Todas as tarifas utilizadas no ano zero (2013) se encontravam 

em vigência em 24 de janeiro de 2013. 
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  Figura 22 - Distribuidoras de Energia Elétrica.                                                                                                                                

Fonte: Elaboração Própria a partir de SIGEL (2012). 
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5.1.3 – Grupos de Estudo 

 

Finalmente, sobrepondo os mapas com áreas de incidência solar (Figura 21) e 

áreas de concessão por cada distribuidora de energia elétrica (Figura 22), grupos de 

municípios com um dado solar e uma concessionária são formados (Figura 23). São 

estes os grupos-base utilizados para a metodologia proposta nessa dissertação e tem 

como base os dados apresentados na tabela 4. Sua utilização será explicada mais 

adiante, onde cada grupo possui diferentes taxas de desconto para cada subgrupo de 

renda domiciliar. As taxas de desconto devido à abordagem social, isto é, para cada 

distribuidora, foi a mesma para todo o Brasil referente a taxa mínima de atratividade do 

setor. 

 

Figura 23 - Os 122 grupos de estudo para a metodologia proposta.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 4 - Os 122 grupos de estudo para a metodologia proposta. 

Distribuidora Sigla

Tarifa**

(Tₒ) 

(R$/kWh)

Tarifa Social** 

(Tₒ)   

(R$/kWh)

UF 

Dado Solar*

Origem 

Dado Solar*

Irrad. Global 

Anual 

(kWh/m²)

Grupo

Companhia de Eletricidade do Amapá CEA 0,1973 0,1356 Pará (PA) Belém 1856,4 1

Centrais Elétricas do Pará S/A. CELPA 0,3208 0,2205 Pará (PA) Belém 1856,4 2

Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins CELTINS 0,3442 0,2367 Pará (PA) Belém 1856,4 3

Amazonas Distribuidora de Energia S/A ELETROBRÁS AMAZONAS ENERGIA 0,2714 0,1866 Roraima (RR) Boa Vista 1921,9 4

Companhia Energética de Roraima CERR 0,3135 0,2155 Roraima (RR) Boa Vista 1921,9 5

Boa Vista Energia S/A ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 0,2601 0,1788 Roraima (RR) Boa Vista 1921,9 6

Centrais Elétricas de Rondônia S/A. ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA 0,3386 0,2328 Mato Grosso (MT) Cuiabá 1948,7 7

Amazonas Distribuidora de Energia S/A ELETROBRÁS AMAZONAS ENERGIA 0,2714 0,1866 Pará (PA) Jacareacanga 1814,2 8

Centrais Elétricas do Pará S/A. CELPA 0,3208 0,2205 Pará (PA) Jacareacanga 1814,2 9

Amazonas Distribuidora de Energia S/A ELETROBRÁS AMAZONAS ENERGIA 0,2714 0,1866 Amazonas (AM) Manaus 1743,3 10

Centrais Elétricas do Pará S/A. CELPA 0,3208 0,2205 Amazonas (AM) Manaus 1743,3 11

Centrais Elétricas do Pará S/A. CELPA 0,3208 0,2205 Tocantins (TO) Porto Nacional 2078 12

Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins CELTINS 0,3442 0,2367 Tocantins (TO) Porto Nacional 2078 13

Companhia de Eletricidade do Acre ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ACRE 0,3706 0,2548 Rondônia (RO) Porto Velho 1859,8 14

Amazonas Distribuidora de Energia S/A ELETROBRÁS AMAZONAS ENERGIA 0,2714 0,1866 Rondônia (RO) Porto Velho 1859,8 15

Centrais Elétricas de Rondônia S/A. ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA 0,3386 0,2328 Rondônia (RO) Porto Velho 1859,8 16

Celg Distribuição S.A. CELG-D 0,2966 0,2039 Bahia (BA) Bom Jesus da Lapa 2143,2 17

CEB Distribuição S/A CEB-DIS 0,2425 0,1667 Distrito Federal (DF) Brasília 1962,6 18

Celg Distribuição S.A. CELG-D 0,2966 0,2039 Distrito Federal (DF) Brasília 1962,6 19

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A. CEMAT 0,3419 0,2350 Distrito Federal (DF) Brasília 1962,6 20

Companhia Hidroelétrica São Patrício CHESP 0,3439 0,2364 Distrito Federal (DF) Brasília 1962,6 21

Celg Distribuição S.A. CELG-D 0,2966 0,2039 Mato Grosso do Sul (MS) Campo Grande 1927,8 22

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A. CEMAT 0,3419 0,2350 Mato Grosso do Sul (MS) Campo Grande 1927,8 23

Elektro Eletricidade e Serviços S/A. ELEKTRO 0,2871 0,1974 Mato Grosso do Sul (MS) Campo Grande 1927,8 24

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A. ENERSUL 0,3605 0,2478 Mato Grosso do Sul (MS) Campo Grande 1927,8 25

Celg Distribuição S.A. CELG-D 0,2966 0,2039 Mato Grosso (MT) Cuiabá 1948,7 26

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A. CEMAT 0,3419 0,2350 Mato Grosso (MT) Cuiabá 1948,7 27

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S/A. ENERSUL 0,3605 0,2478 Mato Grosso (MT) Cuiabá 1948,7 28

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A. CEMAT 0,3419 0,2350 Pará (PA) Jacareacanga 1814,2 29

Celg Distribuição S.A. CELG-D 0,2966 0,2039 Tocantins (TO) Porto Nacional 2078 30

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A. CEMAT 0,3419 0,2350 Tocantins (TO) Porto Nacional 2078 31

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A. CEMAT 0,3419 0,2350 Rondônia (RO) Porto Velho 1859,8 32

Copel Distribuição S/A COPEL-Dis 0,2426 0,1668 Mato Grosso do Sul (MS) Campo Grande 1927,8 33

Celesc Distribuição S.A. CELESC-Dis 0,2558 0,1759 Paraná (PR) Curitiba 1520,9 34

Companhia Força e Luz do Oeste CFLO 0,2735 0,1880 Paraná (PR) Curitiba 1520,9 35

Companhia Campolarguense de Energia COCEL 0,2593 0,1782 Paraná (PR) Curitiba 1520,9 36

Copel Distribuição S/A COPEL-Dis 0,2426 0,1668 Paraná (PR) Curitiba 1520,9 37

Companhia Luz e Força Santa Cruz CPFL Santa Cruz 0,2607 0,1792 Paraná (PR) Curitiba 1520,9 38

Empresa Força e Luz João Cesa Ltda  EFLJC 0,2993 0,2057 Santa Catarina (SC) Florianópolis 1647,2 39

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica CEEE-D 0,2759 0,1897 Santa Catarina (SC) Florianópolis 1647,2 40

Celesc Distribuição S.A. CELESC-Dis 0,2558 0,1759 Santa Catarina (SC) Florianópolis 1647,2 41



     58 

 

Distribuidora Sigla

Tarifa**

(Tₒ) 

(R$/kWh)

Tarifa Social** 

(Tₒ)   

(R$/kWh)

UF 

Dado Solar*

Origem 

Dado Solar*

Irrad. Global 

Anual 

(kWh/m²)

Grupo

Cooperativa Aliança COOPERALIANÇA 0,3119 0,2144 Santa Catarina (SC) Florianópolis 1647,2 42

Empresa Força e Luz Urussanga Ltda EFLUL 0,2992 0,2057 Santa Catarina (SC) Florianópolis 1647,2 43

Rio Grande Energia S/A. RGE 0,3296 0,2266 Santa Catarina (SC) Florianópolis 1647,2 44

AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A. AES SUL 0,2531 0,1740 Rio Grande do Sul (RS) Santa Maria 1626,4 45

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica CEEE-D 0,2759 0,1897 Rio Grande do Sul (RS) Santa Maria 1626,4 46

Celesc Distribuição S.A. CELESC-Dis 0,2558 0,1759 Rio Grande do Sul (RS) Santa Maria 1626,4 47

Copel Distribuição S/A COPEL-Dis 0,2426 0,1668 Rio Grande do Sul (RS) Santa Maria 1626,4 48

Departamento Municipal de Energia de Ijuí DEMEI 0,3357 0,2308 Rio Grande do Sul (RS) Santa Maria 1626,4 49

Centrais Elétricas de Carazinho S/A. ELETROCAR 0,3318 0,2281 Rio Grande do Sul (RS) Santa Maria 1626,4 50

Hidroelétrica Panambi S/A. HIDROPAN 0,3344 0,2299 Rio Grande do Sul (RS) Santa Maria 1626,4 51

Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda IENERGIA 0,2906 0,1998 Rio Grande do Sul (RS) Santa Maria 1626,4 52

Muxfeldt Marin & Cia. Ltda MUX-ENERGIA 0,2973 0,2044 Rio Grande do Sul (RS) Santa Maria 1626,4 53

Rio Grande Energia S/A. RGE 0,3296 0,2266 Rio Grande do Sul (RS) Santa Maria 1626,4 54

Usina Hidroelétrica Nova Palma Ltda. UHENPAL 0,3413 0,2346 Rio Grande do Sul (RS) Santa Maria 1626,4 55

Companhia Energética do Maranhão CEMAR 0,3661 0,2517 Pará (PA) Belém 1856,4 56

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA 0,3274 0,2251 Minas Gerais (MG) Belo Horizonte 1915,8 57

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA 0,3274 0,2251 Bahia (BA) Bom Jesus da Lapa 2143,2 58

Companhia Energética do Piauí ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 0,3629 0,2495 Bahia (BA) Bom Jesus da Lapa 2143,2 59

Companhia Energética do Maranhão CEMAR 0,3661 0,2517 Ceará (CE) Fortaleza 2009,9 60

Companhia Energética do Ceará COELCE 0,2982 0,2050 Ceará (CE) Fortaleza 2009,9 61

Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN 0,2983 0,2050 Ceará (CE) Fortaleza 2009,9 62

Companhia Energética do Piauí ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 0,3629 0,2495 Ceará (CE) Fortaleza 2009,9 63

Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia EPB 0,3178 0,2185 Ceará (CE) Fortaleza 2009,9 64

Companhia Energética de Pernambuco CELPE 0,2962 0,2036 Pernambuco (PE) Petrolina 2076 65

Companhia Energética do Maranhão CEMAR 0,3661 0,2517 Pernambuco (PE) Petrolina 2076 66

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA 0,3274 0,2251 Pernambuco (PE) Petrolina 2076 67

Companhia Energética do Ceará COELCE 0,2982 0,2050 Pernambuco (PE) Petrolina 2076 68

Companhia Energética de Alagoas ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS 0,3029 0,2083 Pernambuco (PE) Petrolina 2076 69

Companhia Energética do Piauí ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 0,3629 0,2495 Pernambuco (PE) Petrolina 2076 70

Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia EPB 0,3178 0,2185 Pernambuco (PE) Petrolina 2076 71

Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. ESE 0,2900 0,1994 Pernambuco (PE) Petrolina 2076 72

Companhia Energética do Maranhão CEMAR 0,3661 0,2517 Tocantins (TO) Porto Nacional 2078 73

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA 0,3274 0,2251 Tocantins (TO) Porto Nacional 2078 74

Companhia Energética do Piauí ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 0,3629 0,2495 Tocantins (TO) Porto Nacional 2078 75

Companhia Energética de Pernambuco CELPE 0,2962 0,2036 Pernambuco (PE) Recife 1979,6 76

Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN 0,2983 0,2050 Pernambuco (PE) Recife 1979,6 77

Energisa Borborema ? Distribuidora de Energia S.A. EBO 0,2746 0,1888 Pernambuco (PE) Recife 1979,6 78

Companhia Energética de Alagoas ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS 0,3029 0,2083 Pernambuco (PE) Recife 1979,6 79

Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia EPB 0,3178 0,2185 Pernambuco (PE) Recife 1979,6 80
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 Fonte: Elaboração própria 

Distribuidora Sigla

Tarifa**

(Tₒ) 

(R$/kWh)

Tarifa Social** 

(Tₒ)   

(R$/kWh)

UF 

Dado Solar*

Origem 

Dado Solar*

Irrad. Global 

Anual 

(kWh/m²)

Grupo

Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. ESE 0,2900 0,1994 Pernambuco (PE) Recife 1979,6 81

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA 0,3274 0,2251 Bahia (BA) Salvador 1926,3 82

Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. ESE 0,2900 0,1994 Bahia (BA) Salvador 1926,3 83

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade SULGIPE 0,3370 0,2317 Bahia (BA) Salvador 1926,3 84

CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D 0,3309 0,2275 Minas Gerais (MG) Belo Horizonte 1915,8 85

Empresa Luz e Força Santa Maria S/A. ELFSM 0,3252 0,2236 Minas Gerais (MG) Belo Horizonte 1915,8 86

Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A. EMG 0,3645 0,2506 Minas Gerais (MG) Belo Horizonte 1915,8 87

Espírito Santo Centrais Elétricas S/A. ESCELSA 0,3151 0,2166 Minas Gerais (MG) Belo Horizonte 1915,8 88

CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D 0,3309 0,2275 Bahia (BA) Bom Jesus da Lapa 2143,2 89

CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D 0,3309 0,2275 Distrito Federal (DF) Brasília 1962,6 90

Caiuá Distribuição de Energia S/A CAIUÁ-D 0,2679 0,1842 Mato Grosso do Sul (MS) Campo Grande 1927,8 91

CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D 0,3309 0,2275 Mato Grosso do Sul (MS) Campo Grande 1927,8 92

Companhia Paulista de Força e Luz CPFL Paulista 0,2762 0,1899 Mato Grosso do Sul (MS) Campo Grande 1927,8 93

Elektro Eletricidade e Serviços S/A. ELEKTRO 0,2871 0,1974 Mato Grosso do Sul (MS) Campo Grande 1927,8 94

Caiuá Distribuição de Energia S/A CAIUÁ-D 0,2679 0,1842 Paraná (PR) Curitiba 1520,9 95

Companhia Paulista de Força e Luz CPFL Paulista 0,2762 0,1899 Paraná (PR) Curitiba 1520,9 96

Companhia Luz e Força Santa Cruz CPFL Santa Cruz 0,2607 0,1792 Paraná (PR) Curitiba 1520,9 97

Empresa de Dist. de Energia Vale Paranapanema S/A EDEVP 0,2617 0,1799 Paraná (PR) Curitiba 1520,9 98

Elektro Eletricidade e Serviços S/A. ELEKTRO 0,2871 0,1974 Paraná (PR) Curitiba 1520,9 99

Ampla Energia e Serviços S/A AMPLA 0,3502 0,2407 Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro 1843,3 100

Bandeirante Energia S/A. BANDEIRANTE 0,2859 0,1965 Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro 1843,3 101

CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D 0,3309 0,2275 Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro 1843,3 102

Elektro Eletricidade e Serviços S/A. ELEKTRO 0,2871 0,1974 Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro 1843,3 103

Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A. EMG 0,3645 0,2506 Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro 1843,3 104

Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A. ENF 0,2852 0,1961 Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro 1843,3 105

Espírito Santo Centrais Elétricas S/A. ESCELSA 0,3151 0,2166 Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro 1843,3 106

Light Serviços de Eletricidade S/A. LIGHT 0,3142 0,2160 Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro 1843,3 107

CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D 0,3309 0,2275 Bahia (BA) Salvador 1926,3 108

Bandeirante Energia S/A. BANDEIRANTE 0,2859 0,1965 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 109

CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D 0,3309 0,2275 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 110

Companhia Nacional de Energia Elétrica CNEE 0,2718 0,1869 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 111

Companhia Jaguari de Energia CPFL Jaguari 0,2088 0,1435 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 112

Companhia Paulista de Energia Elétrica CPFL Leste Paulista 0,3004 0,2065 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 113

Companhia Luz e Força de Mococa CPFL Mococa 0,3547 0,2439 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 114

Companhia Paulista de Força e Luz CPFL Paulista 0,2762 0,1899 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 115

Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL Piratininga 0,2569 0,1766 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 116

Companhia Luz e Força Santa Cruz CPFL Santa Cruz 0,2607 0,1792 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 117

Companhia Sul Paulista de Energia CPFL Sul Paulista 0,3020 0,2076 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 118

DME Distribuição S.A DMEPC 0,2947 0,2026 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 119

Empresa Elétrica Bragantina S/A. EEB 0,3114 0,2141 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 120

Elektro Eletricidade e Serviços S/A. ELEKTRO 0,2871 0,1974 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 121

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A ELETROPAULO 0,2380 0,1636 São Paulo (SP) São Paulo 1678,6 122

* Lembrando que, por simplificação, todos municípios, quando não possuem, utilizam dados de sol da cidade mais próxima, podendo esta inclusive pertencer a outra região do país.

** Tarifas sem impostos e tributos.
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6 – Parâmetros Socioeconômicos para o modelo de inserção 

 

6.1 - Setores Censitários – Área Urbana e Rural 

 

Com o objetivo de espacializar resultados obtidos como disponibilidade de telhados 

e cenários de inserção de forma mais detalhada, todos os município foram divididos em 

áreas do tipo urbano e áreas do tipo rural. Para isso, uma ferramenta de 

geoprocessamento presente no software ArcGIS foi utilizada, sendo esta aplicada sobre 

dados de setores censitários obtidos (Figura 24) através do IBGE (2010). Todos os 

mapas utilizados foram manipulados tendo como base a elipsóide de origem geocêntrica 

WGS 84, válida para todo o globo. Assim, dados que foram obtidos com base em outros 

sistemas de coordenadas foram prontamente transformados para WGS 84. Além da 

coordenada geográfica utilizada, os arquivos foram também projetados no plano através 

da Projeção Azimutal de Lambert (LAMBERT, 1772). 

Abaixo (Figura 24) é possível observar o município de Brasília (DF), onde o 

contorno externo demonstra o limite do município, enquanto polígonos internos 

representam cada setor censitário determinado pelo IBGE. Os setores do tipo urbano 

encontram-se em marrom claro, enquanto os do tipo rural encontram-se em marrom 

escuro. 
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Figura 24 - Brasília por setores censitários, em regiões urbana e rural.  

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2010). 

 

Através de uma ferramenta de geoprocessamento é possível unificar todos os setores 

censitários pertencentes a um mesmo tipo – urbano ou rural (Figura 25), permitindo 

dentro dos limites de um município observar suas localizações no espaço. Tal 

procedimento foi feito para todo o país. 

 

Figura 25 - Brasília por setores, urbano e rural.  

Fonte: Elaboração própria 
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6.2 - Domicílios por Faixa de Consumo e Renda 

 

Nesta seção é apresentado o método de determinação do número de domicílios 

em determinado município, com uma faixa de renda e consumo de energia elétrica. 

Todos os domicílios de uma determinada faixa de renda foram considerados, embora 

seja necessário destacar que nem todo município brasileiro possua conexão direta com a 

rede elétrica (IBGE, 2010). Uma vez que seria difícil apresentar aqui estes números para 

todos os municípios, a presente seção mostrará o procedimento através de um exemplo 

para a região nordeste, no caso para o município de Patos localizado no estado da 

Paraíba, escolhido aleatoriamente. 

O primeiro passo abordado é a determinação da matriz probabilidade de um 

domicílio se encontrar em determinada faixa de consumo, dado sua renda domiciliar. A 

Tabela 5 demonstra o percentual de domicílios localizados na região nordeste com 

determinada faixa de renda, dado uma faixa de consumo de energia elétrica. Em outras 

palavras, a tabela nos mostra, dado que determinada unidade familiar se encontra em 

uma faixa de consumo específica, qual é sua probabilidade de pertencer a certa classe de 

renda. As faixas de consumo utilizadas
27

 são: 0-50 kWh, 51-100kWh, 101-200 kWh, 

201-300 kWh, 301-500 kWh e valores maiores que 500 kWh. Assim, uma vez que um 

determinado domicílio se encontra na faixa um de consumo (0-50 kWh), há uma 

probabilidade de 24,81% que sua renda média familiar seja de até um salário mínimo 

(Tabela 5).  

 

                                                           
27

 É importante ressaltar que para a análise no estudo, as faixas de consumo foram agregadas, de modo 

que os grupos de análise são domicílios com 0-100 kWh, 100-200 kWh, 200-300 kWh e mais que 300 

kWh. Da mesma forma as faixas de renda domiciliar foram agregadas em até 2 salário mínimos (caso 

social), 2 a 5, 5 a 10, 10 a 20 e mais que 20 salários mínimos. Nesta seção escolheu-se demonstrar o 

procedimento de ambos os dados (renda e consumo) de forma ainda mais desagregada, pois assim é 

possível demonstrar a possibilidade de uma análise ainda mais detalhada. No entanto, para a análise do 

estudo, os grupos de domicílios foram tratados a partir das faixas nesta nota indicadas. As faixas de 

consumo agregadas para o estudo podem ser observadas com mesma cor na tabela 7. 
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Tabela 5 – Matriz probabilidade renda domiciliar dado uma faixa de consumo - Região Nordeste 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de (PROCEL/PUC, 2006) 

 

Usando o Teorema de Bayes (BAYES & PRICE, 1763), com base na Tabela 5 e  

Tabela 6, determina-se a probabilidade inversa, isto é, dado que determinado domicílio 

se encontra em uma classe de renda hipotética, qual a probabilidade de o mesmo 

pertencer a uma dada faixa de consumo. Esta informação será então usada para estimar, 

a partir de dados de classe de renda do município de Patos, quantos domicílios, dentre 

estas classes, pertencem a uma faixa de consumo. Assim, a partir do teorema: 

        
              

    
 

Equação 8 

 

Para o cálculo, três informações são necessárias: a probabilidade de um 

domicílio na região nordeste se encontrar em uma faixa de consumo (P(A=i)), a 

probabilidade de um domicílio na região nordeste possuir determinada renda média 

(P(B=j)) e a probabilidade de um domicilio possuir uma renda média, dado que este 

pertence a uma específica faixa de consumo (P(B=j/A=i)). O primeiro valor (P(A)) é 

extraído a partir da Tabela 7, assim como o ultimo é extraído a partir da tabela 5 

(P(B/A)). O segundo dado é extraído da tabela 6. 

 

Faixas de Consumo

salário m. 1 2 3 4 5 6

<1 s.m. 0,248 0,093 0,056 0,023 0,000 0,000

1 a 2 0,345 0,333 0,225 0,094 0,061 0,016

2 a 5 0,151 0,310 0,272 0,320 0,306 0,094

5 a 10 0,062 0,080 0,182 0,242 0,204 0,234

10 a 20 0,000 0,000 0,020 0,039 0,092 0,156

> 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,047

NS/NR 0,194 0,183 0,245 0,281 0,327 0,453

Total 1 1 1 1 1 1

Matriz Probabilidade Salário Minimo j dado Faixa de 
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Tabela 6 - Renda média domiciliar (valores percentuais) - Região Nordeste. 

Até 1 s.m. 0,097 P(j=1)

1 a 2 0,24 j=2

2 a 5 0,253 j=3

5 a 10 0,14 j=4

10 a 20 0,026 j=5

mais 20 0,0035 j=6

Renda Média Domiciliar

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Procel (2006). 

Da tabela 6 se obtém, por exemplo, que a probabilidade de uma residência 

nordestina possuir renda média de até 1 salário mínimo é de 9,7%. Pois então, a 

probabilidade de um domicílio se encontrar na primeira faixa de consumo é de 22,43% 

(Tabela 7), assim como a probabilidade de uma residência possuir até um salário 

mínimo dado que esta se encontra na primeira faixa de consumo é 24,81% (Tabela 5). 

Aplicando-se sobre estes o teorema de Bayes (Equação 8), a chance de uma residência 

escolhida aleatoriamente ser encontrada na primeira faixa de consumo, dado que este 

possui renda de até 1 salário mínimo é de 57%. A matriz probabilidade, obtida através 

do teorema, para todas as faixas de consumo e renda média domiciliar é encontrada na 

tabela 8
28

. Vale destacar, como pode ser observado na última coluna da tabela, que boa 

parte das faixas de renda possui a soma de probabilidades próximas a um, mas não 

exatamente precisas em um, tal como deveria. E ainda, como a matriz obtida se refere a 

toda região nordeste, esta será validada para cada município a partir de um ajuste. 

Assim, ambos o erros, de precisão de casas decimais na obtenção de dados e 

características locais, foram balanceados. 

 

                                                           
28

 É preciso ressaltar que os valores utilizados para se obter a matriz probabilidade (Tabela 8) datam do 

ano de 2006. No entanto consideram-se estes dados razoáveis para abordagem como explanado no final 

desta seção. 
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Tabela 7 - Domicílios Existentes por Faixa de Consumo na Amostra - Valores Percentuais - Região 

Nordeste. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de (PROCEL/PUC, 2006). 

Segundo (PROCEL/PUC, 2006), o tamanho da amostra utilizado para a região 

(1150 consumidores) garante um erro máximo de aproximadamente 3% nos cálculos de 

intervalos de confiança de 95% nas estimativas de proporções, considerando o pior 

caso.  

Tabela 8 - Matriz Probabilidade Faixa de Consumo Condicional a Renda Mensal - Região 

Nordeste. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.2–Exemplificação para Quantificação de Domicílios - O Município de Patos 

 

Para a abordagem através do uso das curvas de carga do setor residencial é 

importante que se saiba quantos domicílios se encontram em cada faixa de consumo de 

energia elétrica. O cálculo é feito aplicando-se a matriz de probabilidades (Tabela 8) 

1 0,224 P(i=1) 0-50 kwh

2 0,261 i=2 51-100 kwh

3 0,263 i=3 101-200 kwh

4 0,111 i=4 201-300 kwh

5 0,085 i=5 301-500 kwh

6 0,056 i=6 > 500 kwh

Total 1,000

Faixas de Consumo de Energia Elétrica

Matriz Probabilidade Faixa de Consumo i dado Renda Domiciliar J

Renda (I) 1 2 3 4 5 6 Total

1 0,5736 0,2510 0,1524 0,0269 0,0000 0,0000 1,004

2 0,3224 0,3624 0,2464 0,0435 0,0217 0,0036 1,000

3 0,1340 0,3197 0,2818 0,1409 0,1031 0,0206 1,000

4 0,0994 0,1491 0,3416 0,1925 0,1242 0,0932 1,000

5 0,0000 0,0000 0,2007 0,1672 0,3009 0,3347 1,004

6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2484 0,7460 0,994

Faixa de Consumo (J)
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encontrada no item anterior, para cada valor de domicílios por faixa de renda, para o 

município de Patos (Tabela 9)
29

.  

Tabela 9 - Rendimento Nominal Mensal Domiciliar por Classe de Rendimento - Município de Patos 

(Paraíba). 

 

Fonte: (IBGE, 2010) 

Finalmente, em razão da imprecisão da matriz encontrada (soma de 

probabilidade ligeiramente superior ou inferior à unidade), um novo balanceamento foi 

feito, preservando-se as proporções encontradas, resultando em uma nova matriz. As 

novas probabilidades para o município de Patos são observadas no quadro 1 (Tabela 

10), onde para que se obtenha o novo número de residências, em área urbana e rural de 

um município, basta aplicá-la sobre o número de domicílios específicos daquela 

localidade. 

A probabilidade de uma residência com 5 a 10 salários mínimos de rendimento 

mensal pertencer a quarta faixa de consumo (201-300 kWh), anteriormente em 19,3%, 

após o novo balanceamento passa a 19,0%. As novas probabilidades possibilitaram que 

suas somas, por faixa de renda, fossem enfim iguais a um. A coluna 2, ainda no quadro 

1 (Tabela 10), representa o novo número de domicílios, para o município de Patos.  

                                                           
29

 A tabela 9 mostra todos os domicílios por faixa de renda para todo o município de Patos. Para o 

modelo, no entanto, este procedimento é igual porém aplicado duas vezes, primeiro somente para 

domicílios urbanos e em seguida para domicílios rurais. 

%

0,286

0,293

0,272

0,078

0,027

0,010

0,034

1Total 28.869

Salário Minimo Domicílios 

até 1 8.268

1 a 2 8.473

2 a 5 7.851

5 a 10 2.242

10 a 20 774

> 20 287

sem rendimento 974
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Tabela 10- Número de Domicílios Estimado por Renda Média e Consumo de Energia Elétrica - 

Município de Patos (PB). 

Renda < 1 1 a 2 2 a 5 5 a 10 10 a 20 > 20

0-50 kWh 0,57 4724,03 0,32 2731,76 0,13 1051,98 0,10 222,75 0 0 0 0

51-100 kWh 0,25 2067,45 0,36 3070,40 0,32 2509,40 0,15 334,24 0,00 0,00 0,00 0,00

101-200 kWh 0,15 1255,05 0,25 2087,56 0,28 2212,26 0,34 765,85 0,20 154,76 0,00 0,00

201-300 kWh 0,03 221,48 0,04 368,39 0,14 1106,12 0,19 431,66 0,17 128,97 0,00 0,00

301-500 kWh 0,00 0,00 0,02 184,16 0,10 809,22 0,12 278,44 0,30 232,10 0,25 71,69

> 500 kWh 0,00 0,00 0,00 30,73 0,02 162,02 0,09 209,05 0,33 258,17 0,75 215,31

Total 1 8268 1 8473 1 7851 1 2242 1 774 1 287

0-50 kWh 4724 2732 1052 223 0 0

51-100 kWh 2067 3070 2509 334 0 0

101-200 kWh 1255 2088 2212 766 155 0

201-300 kWh 221 368 1106 432 129 0

301-500 kWh 0 184 809 278 232 72

> 500 kWh 0 31 162 209 258 215

Total 8268 8473 7851 2242 774 287

Quadro 2

Quadro 1
N

úm
er

o 
de

 D
om

ic
íli

os
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ra
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a 
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Fonte: Elaboração Própria 

Finalmente, de modo a eliminar casas decimais referentes aos números de 

domicílios, arbitrariamente foi utilizada a seguinte regra. Números onde casas decimais 

indicassem valores acima de cinco décimos (>0,5), o número em questão seria 

arredondado para o limite imediatamente superior. Valores onde as casas decimais 

indicassem números menores que cinco décimos (< 0,5) foram arredondados para baixo, 

permanecendo assim seu número inteiro. O resultado pode ser observado no quadro 2 

da Tabela 10, onde enfim encontram-se os números finais de domicílios, estimados para 

o município de Patos. Este último resultado indica que 432 domicílios possuem 5 a 10 

salários mínimos médios e consumo de energia elétrica na faixa de 201-300 kWh. 

 

6.2.3– Comentários 

 

Embora se considere que o uso de dados referentes à região nordeste seja 

razoável para o cálculo do problema para o município de Patos, localizado no estado da 

Paraíba, estes especificam o consumo médio residencial sob uma ótica macro de toda a 

região e, sobretudo seus respectivos hábitos (o que inclusive diferem bastante de região 

para região do país). Dessa forma, algumas observações devem ser destacadas.  

De fato, grandes diferenças entre as respectivas rendas médias de Patos e da 

Região Nordeste são observadas. Domicílios onde a renda média é de até um salário 

mínimo são encontrados três vezes mais no município de Patos se comparados à média 
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nordestina. Para a faixa de 5 a 10 salários mínimos, Patos apresenta aproximadamente a 

metade da média nordestina, ambos em valores relativos. Todas as demais faixas 

possuem valores parecidos. Esta diferença pode também ser percebida devido aos 

diferentes valores de posse de eletrodomésticos. Duas consequências imediatas para o 

fato podem ser destacadas: um possível menor consumo de energia para o município de 

Patos, assim como seu menor poder aquisitivo. Em relação ao consumo, provavelmente 

um maior número de domicílios, comparando-se aos estimados, devem se encontrar nas 

primeiras faixas de consumo. Por um lado isso pode ser interessante, pois um maior 

número de energia excedente, e consequentemente de envio à rede, é gerado, 

principalmente no que concerne o caso social aqui elaborado.  

E ainda, em relação ao contexto cronológico, os dados utilizados para a região 

nordeste (PROCEL/PUC, 2006) tem como ano base 2005, enquanto o município de 

Patos possui o ano de 2010 como referência. Em 2005, 22,8% da população brasileira se 

encontrava em estado de pobreza contra uma parcela de 13,7% em 2010 e 9,6% já em 

2013. De forma análoga, a taxa de crescimento médio de renda domiciliar per capita, 

entre o primeiro e segundo estrato social de camadas mais pobres (10% e 10%-20%), 

foram as que obtiveram o maior crescimento no período 2001-09, com 7,2% e 6,3% 

respectivamente (MF, 2012). De forma geral, uma relevante ascensão é percebida de 

famílias de baixa renda, aumentando o estrado de classe média na economia (NERI, 

2011). Tais diferenças podem ser compreendidas em razão de programas de distribuição 

de renda, praticados pelo governo, que embora sejam relativamente baratos (0,5% PIB), 

têm impacto significativo sobre as rendas de camadas menos favorecidas (KAKWANI 

et al., 2010; MF, 2012; SILVA, 2011; SOARES et al., 2009). 

 

6.3 - Evolução do número de domicílios 

 

A evolução no número de domicílios permite estimar qual seria o possível aumento 

na disponibilidade de telhados ao longo do período. Para o caso técnico, o crescimento 

no número de domicílios é determinante para o acréscimo de geração fotovoltaica ao 

longo do tempo. A projeção usada para o crescimento de domicílios, para áreas urbanas 

e rurais, tem como base estudo de cenários feitos no Plano Nacional de Energia 2030 

(EPE, 2007) e por cálculos preliminares para elaboração do Plano Nacional de Energia 
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2035 (EPE, 2009). A escolha destes estudos se deve a não existência de estudo da 

evolução de domicílios, para o longo prazo, feita pelo IBGE. Além do mais, os dois 

estudos elaborados pela EPE consideram as evoluções demográficas feitas pelo IBGE, 

embora o estudo de 2007 tenha como base a revisão de 2004 (IBGE, 2004) enquanto o 

ultimo estudo de 2009 se baseie na revisão de 2008 (IBGE, 2008). Assim aplicando-se 

técnicas econométricas sobre os cenários de desenvolvimento demográfico, cenários 

para evolução de domicílios foram obtidos no relatório.  

Além de desenvolvimento demográfico, os cenários feitos pela EPE levaram em 

conta grau de urbanização e sua eventual saturação. Seu cálculo foi feito através do 

ajuste de uma curva logística para dados históricos até 2000. De maneira similar, porém 

inversa, um limite inferior para o número de habitantes por domicílio foi determinado, 

sendo também ajustada através de uma curva logística (EPE, 2009). 

Os estudos têm também como base premissas como crescimento econômico, 

desenvolvimento social e igualdade de renda. Apenas para efeito de comparação, os 

resultados apresentados pelo PNE 2030 (EPE, 2007) e cálculos preliminares para o PNE 

2035 (EPE, 2009) foram confrontados com o último censo (IBGE, 2010). Os valores 

encontrados (Tabela 11) indicam que os dados encontrados pela EPE tem bastante 

proximidade com o achado pelo IBGE. De maneira geral, os valores encontrados no 

censo 2010 se encontram entre os resultados dos estudos da EPE. Vale destacar, no 

entanto, que a tendência é que, para o longo prazo, naturalmente erros de estimação 

sejam cada vez maiores, devido à incerteza cada vez maior associada aos dados 

responsáveis por alimentar estes modelos.  
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Tabela 11 - Estimativas para a quantidade de domicílios (mil) para o ano de 2010, a partir do 

Censo 2010 elaborado pelo IBGE e, Plano Nacional de Energia 2030 e Premissas Sociodemográficas 

para PNE 2035 feitos pela EPE. 

Ano 2010

Região Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Norte 3.012,4 963,2 3.975,5 3.010,0 885,7 3.895,7 3.310,9 948,0 4.258,9

Nordeste 11.200,0 3.722,9 14.922,9 10.751,5 3.222,0 13.973,5 11.456,9 3.837,8 15.294,7

Sudeste 23.539,8 1.660,0 25.199,8 24.222,6 1.782,0 26.004,6 25.323,3 1.829,1 27.152,4

Sul 7.615,1 1.276,1 8.891,3 8.000,7 1.307,1 9.307,8 8.167,0 1.424,4 9.591,4

Centro Oeste 3.859,5 475,2 4.334,7 3.935,6 394,1 4.329,7 3.988,4 558,1 4.546,5

Brasil 49.226,8 8.097,4 57.324,2 49.920,4 7.590,9 57.511,3 52.246,4 8.597,4 60.843,8

PNE 2030IBGE/SIDRA PNE 2035

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2010), EPE (2007) e EPE (2009). 

 

Entre os estudos feitos pela EPE, os cenários de domicílios feitos por EPE(2009) 

indicam um maior número de domicílios para todos os anos e em todas as regiões do 

Brasil, se comparados com EPE (2007). Por outro lado é interessante destacar a menor 

previsão para o desenvolvimento demográfico brasileiro de IBGE (2008) frente a IBGE 

(2004) devido à tendência observada de queda na taxa de fecundidade. No entanto, o 

que justifica cenários com maiores valores para domicílios a partir do ultimo estudo da 

EPE é a diminuição do fator habitante domicílio entre os dois estudos. Enquanto a partir 

de EPE (2007) este fator para 2020 é de 3,16 habitantes por domicílio, segundo EPE 

(2009) este valor é 2,71. Por região, segundo EPE (2007) estes valores são: 3,9 (N), 

3,61 (NE), 2,96 (SE), 2,78 (S) e 3,07 (CO). Para EPE (2009), o índice apresenta queda 

em todos os casos, com 3,13 (N), 3,04 (NE), 2,56 (SE), 2,44 (S) e 2,66 (CO). Para 2030 

todos os casos continuam apresentando menores índices em contraste com a previsão 

anterior. 
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Tabela 12- Evolução do número de domicílios (mil) - Brasil e Regiões. 

Ano

Região Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

Norte 3.481,6 929,0 3.951,2 970,3 4.418,5 1.012,1 4.874,9 1.054,2

Nordeste 11.981,2 3.206,5 13.180,7 3.204,7 14.350,9 3.220,9 15.475,5 3.252,9

Sudeste 26.971,6 1.830,3 29.701,7 1.900,7 32.417,5 1.992,8 35.079,9 2.102,2

Sul 8.994,8 1.353,2 9.972,7 1.422,1 10.935,5 1.510,6 11.871,1 1.613,4

Centro Oeste 4.494,0 395,7 5.038,3 404,1 5.568,7 418,5 6.076,2 437,0

Brasil 55.923,2 7.714,7 61,844,6 7.901,9 67.691,1 8.154,9 73.377,8 8.459,7

Ano

Região Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

Norte 3.808,4 1.032,9 4.300,2 1.120,7 4.785,0 1.213,2 5.237,3 1.308,9

Nordeste 12.998,7 4.003,1 14.554,0 4.180,4 16.144,2 4.379,4 17.754,0 4.596,8

Sudeste 28.503,4 1.827,0 31.737,8 1.835,8 35.042,9 1.858,7 38.338,3 1.892,9

Sul 9.342,4 1.426,6 10.519,4 1.445,3 11.707,2 1.481,6 12.898,1 1.532,7

Centro Oeste 4.612,7 562,5 5.210,4 572,8 5.779,5 589,5 6.299,1 610,3

Brasil 59.265,6 8.852,1 66.321,9 9.155,1 73.458,7 9.522,3 80.526,9 9.941,7

2015 2020 2025 2030

Domicílios - PNE 2035

Domicílios - PNE 2030

2015 2020 2025 2030

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2007) e EPE (2009). 

 

Embora o estudo feito pela EPE em 2009 provavelmente tenha maior grau de 

certeza frente ao feito em 2007, principalmente para o curto prazo, o estudo de 2007 foi 

o escolhido para o uso no presente trabalho. Esta decisão é justificada pela escolha de se 

optar pelo cenário mais conservador possível, a partir dos dados disponíveis.  

A quantidade de domicílios encontrados por faixa de consumo e renda a partir da 

seção anterior para todos os municípios do Brasil em área urbana e rural, 

exemplificados no caso do município de Patos (Tabela 10), tem 2010 como ano base 

sendo então extrapolados para 2013 com base nos valores de crescimento encontrados. 

Para todo o Brasil, com base em EPE (2007), as taxas de crescimento estimadas se 

encontram em 2,51%; 1,68%; 2,06%; 2,14% e 2,46% para as regiões norte, nordeste, 

sudeste, sul e centro oeste, no período 2010-1015. Já no período 2025-2030, o 

crescimento de 1,77%; 1,28%; 1,56%; 1,62%; 1,70% e 1,53% é menor para todas as 

regiões, de acordo com o desenvolvimento esperado devido à desaceleração 

demográfica prevista por (IBGE, 2008).  

O crescimento do número de domicílios permanentes, ano a ano, por região do país, 

para as áreas urbana e rural podem ser observadas no Anexo C desta dissertação. O 
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crescimento percentual, a partir do desenvolvimento anual do número de domicílios é a 

taxa utilizada para elaboração dos cenários propostos (Tabela 13 e  

 

Tabela 14).  

Finalmente, as taxas de crescimento usadas no presente trabalho podem ser 

observadas abaixo. Novamente, o número de domicílios considerados em 2013 é o valor 

encontrado no último censo com base em 2010, atualizado para 2013 com a mesma 

série de crescimento elaborada pelo PDE. 
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Tabela 13 - Evolução Percentual de Domicílios Permanentes em meio urbano - Brasil e Regiões.  

 

Fonte: Elaboração Própria com base em PNE 2030 (2007). 

 

 

Tabela 14 - Evolução Percentual de Domicílios Permanentes em meio rural - Brasil e Regiões.  

 

Fonte: Elaboração Própria com base em PNE 2030 (2007). 

 

 

 

Taxa (%)

Região 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Norte 2,95 2,86 2,78 2,70 2,63 2,56 2,50 2,43 2,37

Nordeste 2,19 2,13 2,07 2,02 1,97 1,92 1,88 1,84 1,80

Sudeste 2,17 2,12 2,07 2,03 1,99 1,95 1,91 1,87 1,83

Sul 2,37 2,30 2,25 2,19 2,13 2,08 2,03 1,99 1,94

Centro-Oeste 2,68 2,60 2,52 2,45 2,38 2,31 2,25 2,19 2,13

Brasil 2,29 2,24 2,18 2,13 2,08 2,03 1,99 1,94 1,90

Região 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Norte 2,31 2,26 2,20 2,15 2,10 2,04 1,98 1,93 1,88

Nordeste 1,75 1,72 1,68 1,64 1,60 1,56 1,52 1,48 1,44

Sudeste 1,80 1,77 1,73 1,70 1,66 1,63 1,59 1,56 1,52

Sul 1,90 1,86 1,82 1,78 1,74 1,70 1,66 1,62 1,58

Centro-Oeste 2,07 2,02 1,97 1,92 1,86 1,81 1,76 1,71 1,66

Brasil 1,86 1,82 1,78 1,74 1,71 1,67 1,63 1,59 1,55

URBANO

Taxa (%)

Região 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Norte 0,95 0,93 0,91 0,89 0,89 0,87 0,86 0,86 0,86

Nordeste -0,10 -0,08 -0,07 -0,05 -0,03 -0,01 0,01 0,03 0,06

Sudeste 0,54 0,58 0,63 0,67 0,72 0,75 0,80 0,84 0,88

Sul 0,70 0,76 0,83 0,89 0,94 0,99 1,06 1,10 1,14

Centro-Oeste 0,08 0,15 0,23 0,28 0,35 0,43 0,50 0,55 0,59

Brasil 0,32 0,35 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,55 0,57

Região 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Norte 0,85 0,84 0,85 0,84 0,83 0,83 0,82 0,81 0,80

Nordeste 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23

Sudeste 0,92 0,95 0,99 1,01 1,04 1,06 1,08 1,09 1,11

Sul 1,19 1,22 1,26 1,27 1,30 1,31 1,33 1,34 1,34

Centro-Oeste 0,66 0,71 0,75 0,79 0,81 0,85 0,89 0,89 0,90

Brasil 0,61 0,63 0,66 0,68 0,71 0,72 0,74 0,75 0,76

RURAL
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6.4 - Disponibilidade de Telhados
30

 

A necessidade de grandes áreas para instalação de sistemas FV tem relevante 

impacto ambiental devido à necessidade de uso do solo. Para o caso de geração 

distribuída, porém, tal problema é quase inexistente ou muito pequeno, comparado às 

grandes plantas fotovoltaicas. Isto ocorre, pois grande parte destas plantas é incorporada 

a edificações já existentes, não demandando novas áreas para sua instalação. 

Dito isto, o estudo da disponibilidade de telhados em municípios brasileiros é 

um importante aspecto para a inserção da fonte, embora seja claro que a tendência é que 

esta disponibilidade esteja em constante crescimento
31

. Por outro lado, tal cálculo é de 

extrema complexidade, devido aos diferentes tipos de edificação. Soma-se ainda o fato 

de locais que a princípio estariam disponíveis, estejam comprometidos com outras 

funcionalidades (por exemplo, caixas da água), assim como questões de sombreamento 

e orientação de seus telhados. O fato de o Brasil ser um país de extensão continental, 

com 5567 municípios em seu território, torna a questão ainda mais complexa. 

Considerando regiões urbana e rural por município, chega-se a 11.134 diferentes 

regiões.  

Para se estimar o potencial da área de telhados três metodologias foram 

propostas e aplicadas, embora apenas uma tenha sido, de fato, utilizada. Os 

procedimentos aqui apresentados servem como uma visão geral do estado atual de 

telhados, considerada suficiente para o presente trabalho, no entanto uma análise ainda 

mais detalhada deve ser considerada no futuro.  

                                                           
30

 O método aqui apresentado para estimar a disponibilidade de telhados no Brasil, elaborado pelo autor, 

fez parte de um estudo elaborado pelo Centro de Economia Energética e Ambiental (CENERGIA) do 

PPE/COPPE (COPPE, 2013), a partir de demanda feita pela Embaixada do Reino Unido no Brasil e a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para análise de inserção de geração distribuída de energia no 

Brasil. 

31
 Explicada no modelo através da evolução de domicílios apresentada na seção anterior. 
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6.4.1 - Método 1 

 

O cálculo da área disponível de telhados é importante para diferentes campos de 

aplicação, como, por exemplo, para um pesquisador que busca o potencial de aplicação 

de telhados verdes ou para captação de água da chuva. Em estudo brasileiro, com 

objetivo de se estimar o potencial de economia de água devido à captação da chuva, os 

valores 80 m
2
 de telhado para casas e 15 m

2
 para apartamentos foram assumidos como 

sendo apropriados (GHISI et al., 2006). 

Com base no estudo tem-se a primeira estimativa do número de telhados 

disponíveis para instalação de painéis fotovoltaicos. Através do banco de dados do 

Sistema IBGE de Recuperação Automática (IBGE, 2010), obteve-se o número de 

domicílios particulares permanentes
32

 para todos os municípios brasileiros, para suas 

respectivas áreas urbana e rural. Os tipos de domicílios padrão do IBGE são: casa, casa 

de vila ou condomínio, apartamento, habitação em cortiço e oca ou maloca
33

. Para o 

presente estudo, para efeito de cálculo, foram considerados domicílios do tipo casa, os 

apresentados como casa e casa em vila e condomínio. Para o número de domicílios do 

tipo apartamento foram considerados os domicílios apresentados pelo IBGE como do 

tipo apartamento e habitação em cortiço. Domicílios do tipo oca ou maloca não são 

considerados.  

Assim, para um dado município foi possível obter, em meios urbano e rural, o 

número de domicílios do tipo casa e o número de domicílios do tipo apartamento. 

Finalmente, para todas as regiões os números de domicílios foram então multiplicados 

pelo fator antes apresentado, 80 m
2
 para casas e 15 m

2
 para apartamentos.  

6.4.2 - Método 2 

 

A segunda metodologia de cálculo da disponibilidade de telhados é bem similar 

ao primeiro método. A exceção para o segundo caso se dá pela exclusão de todos os 

domicílios onde a faixa de renda domiciliar mensal fosse de até 2 salários mínimos. Este 

                                                           
32

 Domicílio quando construído para servir, exclusivamente, à habitação e, na data de referência, tinha a 

finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas (IBGE, 2010). Assim, domicílios de uso eventual, 

tais como “casas de fim de semana”, não foram considerados, podendo tornar a análise subestimada. 

33
 Edificações cujo objetivo principal é servir ao comércio ou indústria ficaram aqui excluídas. 
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corte foi escolhido devido à baixa probabilidade de domicílios, com tais padrões de 

renda, optarem por instalar painéis fotovoltaicos em seus telhados. A partir dos dados 

disponíveis no IBGE, não foi possível obter quais desses domicílios eram do tipo casa 

ou apartamento. Dessa forma, optou-se por considerar que os domicílios retirados do 

cálculo seriam todos do tipo casa e, portanto, o corte teria influência apenas sobre o 

número total de domicílios desse tipo. Essa escolha se deve ao fato de se considerar que 

grande parcela das classes mais baixas no Brasil reside neste tipo de moradia, sendo este 

correspondente a mais de 85% dos domicílios brasileiros. Domicílios do tipo 

apartamento normalmente se encontram em meios urbanos, onde o poder aquisitivo 

tende a ser maior.  

Sendo assim, do total de domicílios do tipo casa, por município em região 

urbana e rural, foram subtraídos o número de domicílios nos quais a renda mensal 

domiciliar fosse de até 2 salários mínimos. A partir desse ponto a análise se torna 

exatamente idêntica à do primeiro método, onde os domicílios restantes foram 

multiplicados pelos fatores identificados para casa e apartamento. 

6.4.3 - Método 3 

 

A quantidade de domicílios com dada faixa de área construída por faixa de 

consumo (PROCEL/PUC, 2006), a quantidade de domicílios em uma dada faixa de 

consumo, assim como o número de domicílios por tipo – casa ou apartamento (SIDRA, 

2010) foram os principais dados utilizados nessa seção. Os dados de área construída são 

referentes a uma extrapolação feita para a média nacional por região, enquanto todos os 

outros dados são específicos para área urbana e rural de todos os municípios do Brasil.  

Embora os dados de domicílios por área construída dada uma faixa de renda 

(Tabela 15) datem do ano de 2005, estes foram considerados satisfatórios para a 

metodologia desejada. Entende-se que estes representem não somente um retrato 

cronológico de domicílios no Brasil, mas também um padrão de consumo (área 

construída do imóvel) por faixa de renda. Devido à ascensão da classe C observada nos 

últimos anos no Brasil, assim como a redução da desigualdade social (MF, 2012; 

SILVA, 2011), provavelmente o que se modificou desde então é o número de 

domicílios em uma faixa de renda, ou seja, o número de domicílios com dado padrão de 

consumo, resultado da migração de um maior número de famílias para as classes de 
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maior renda da sociedade. Para essa mudança, os dados dos números de domicílios em 

uma faixa de renda, extraídos do último censo, retratam de forma satisfatória a nova 

dinâmica. Por fim, o que deve ainda ser questionado é a possibilidade de uma eventual 

queda do poder de compra ligado ao salário mínimo, devido à inflação percebida entre 

2006 e 2010. Entretanto é observado justamente o contrário, um aumento no poder de 

compra do salário mínimo no período, devido o aumento real observado (DIESE, 2012).  

Na tabela 15 é possível observar a fração de domicílios pertencentes a uma faixa 

de consumo residencial por área construída, para a região nordeste. Observa-se que 

11,43% dos domicílios com rendimento mensal domiciliar de 2 a 5 salários mínimos 

possuem uma área construída residencial de 101 a 150 m
2
. Escolhendo aleatoriamente o 

município de Patos, localizado no estado da Paraíba, sua quantidade de domicílios, por 

faixa de consumo é apresentada na Tabela 16. 

Tabela 15 - Área Construída por Faixa de Rendimento. 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Procel/PUC (2006). 

 

Considerando os coeficientes de área construída por faixa de consumo indicados 

para a região nordeste, posteriormente aplicando-os sobre dados de domicílio por faixa 

de renda (IBGE, 2010), igualmente usados nos métodos 1 e 2, obtém-se o número de 

domicílios com uma área construída, dada uma faixa de renda domiciliar (Tabela 17). A 

partir deste resultado intermediário, observa-se que 2.292 domicílios localizados em 

meio urbano do município de Patos, com renda mensal domiciliar de 2 a 5 salários 

mínimos, possuem de 77 a 100 m
2
 de área construída em seus domicílios.  

m2 30 63 88 125,5 175,5 250

até 50 51 a 75 76 a 100 101 a 150 151 a 200 > 200

< 1 sm 46,46 44,44 8,08 0,00 0,00 1,01

1 a 2 sm 22,81 46,05 22,37 5,70 2,63 0,44

2 a 5 sm 11,02 39,59 29,80 11,43 4,90 3,27

5 a 10 sm 6,90 27,59 33,79 13,79 11,03 6,90

10 a 15 sm 0,00 0,00 26,32 26,32 21,05 26,32

15 a 20 sm 12,50 0,00 0,00 37,50 25,00 25,00

> 20 sm 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 66,67
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Tabela 16 - Domicílios por Faixa de Consumo para o Município de Patos na Paraíba. 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de SIDRA (2010) 

 

A fim de se obter uma primeira estimativa para disponibilidade de telhados, 

tendo como base a área construída por domicílio, multiplicou-se o número de domicílios 

por área construída (Tabela 17) pelo ponto médio de cada faixa de área construída na 

qual aquele grupo de domicílios se encontra. Os valores usados para cada faixa de área 

construída são encontrados em verde no topo da Tabela 15.  

Tabela 17 - Domicílios, em meio urbano e rural, por faixa de renda domiciliar e área construída. 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de SIDRA (2010) e PUC/PROCEL (2006) 

 

O dado de área construída de um domicílio diz respeito tanto para os do tipo 

casa como apartamento. No entanto, claramente não seria razoável tratar ambos os 

domicílios da mesma forma, assim coeficientes de redução foram aplicados sobre os 

valores obtidos (Tabela 8). À medida que em uma casa sua área construída é uma 

razoável aproximação para sua área de telhado, o mesmo não se aplica para 

apartamentos, já que estes se encontram “empilhados”. Caso fosse aplicada para 

apartamentos a mesma metodologia utilizada para casas, obteríamos um número 

superestimado de telhados. Assim, para cada município brasileiro, sobre a 

disponibilidade de telhados provenientes de domicílios do tipo apartamento foi aplicado 

Patos - PB Urbano Rural

< 1 sm 7887 381

1 a 2 sm 8160 313

2 a 5 sm 7694 157

5 a 10 sm 2226 16

10 a 15 sm 529 2

15 a 20 sm 242 1

> 20 sm 284 3

Área

Sal. Min. Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

< 1 sm 3665 177 3505 169 637 31 0 0 0 0 80 4

1 a 2 sm 1861 71 3758 144 1825 70 465 18 215 8 36 1

2 a 5 sm 848 17 3046 62 2292 47 879 18 377 8 251 5

5 a 10 sm 154 1 614 4 752 5 307 2 246 2 154 1

10 a 15 sm 0 0 0 0 139 1 139 1 111 0 139 1

15 a 20 sm 30 0 0 0 0 0 91 0 61 0 61 0

> 20 sm 0 0 0 0 0 0 95 1 0 0 189 2

até 51 52 a 75 77 a 100 102 a 150 > 201152 a 200
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um coeficiente de redução baseado nos dados usados no primeiro e segundo método. 

Assumiu-se, assim, que considerar a área de um apartamento como sendo 15/80 (Ce = 

0,188) da área de uma casa é uma razoável aproximação. Somando-se a nova área 

encontrada de telhados procedentes de domicílios do tipo apartamento com a área de 

domicílios do tipo casa, previamente calculada, chega-se ao número final de telhados 

para todos os municípios do Brasil por faixa de rendimento domiciliar, em área urbana e 

rural. 

Para o caso da inserção de geração fotovoltaica, fatores tais com orientação de 

telhados e sombreamento devem ainda ser considerados. Domicílios do tipo casa 

normalmente possuem telhados com duas faces, voltadas para direções exatamente 

opostas. Se considerarmos que apenas uma das faces terá direcionamento (azimute
34

) 

razoavelmente bom para a instalação de um sistema fotovoltaico, é razoável considerar 

que a partir da disponibilidade anteriormente encontrada apenas metade seja 

considerada, resultando em um coeficiente de orientação Co = 0,5.  

A quantificação da perda de produtividade de um sistema FV devido ao 

sombreamento é ainda mais complexa. O sombreamento sobre um painel não prejudica 

apenas sua própria geração como de todo o arranjo conectado em série a ele. Assim, a 

estimativa de redução na geração com base apenas na redução da disponibilidade de 

telhados não é correta. Para casas, nenhuma redução devido ao sombreamento foi 

considerada, partindo do princípio que estas, em grande parte, se encontram em regiões 

onde todas as edificações possuem altura similar.  

Para domicílios do tipo apartamento a abordagem foi justamente oposta. Devido 

à orientação de seus telhados, nenhuma redução foi considerada uma vez que estes 

normalmente se encontram sem inclinação alguma e, portanto, sem orientação prévia. 

Vale lembrar, no entanto, que tais sistemas devem precisar então de aparato estrutural 

que garanta a inclinação desejada. Diferente do caso para domicílios do tipo casa, aqui 

dois fatores de redução foram considerados, o coeficiente de sombreamento (Cs) e o 

coeficiente devido ocupação do telhado com outras funcionalidades (Cf). Ambos os 

                                                           
34

 Azimute - desvio angular da normal a superfície (painel) projetada no plano horizontal em relação ao 

meridiano local. Apresenta variação ± 180°, com valores negativos a leste a partir de desvio 

completamente orientado para o sul (0°) e, positivos para oeste com base no mesmo ponto (180°< γ 

<180°) (seção A.3.2.2). 
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coeficientes de redução tiveram seus valores retirados dos piores casos do estudo feito 

para Espanha (IZQUIERDO et al., 2008). Assim os valores considerados foram Cs=0,45 

e Cf= 0,80, resultando então em coeficiente de redução total Ct = 0,36.  

Tabela 18 - Coeficientes de redução de telhados para casa e apartamento. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em (GHISI et al., 2006; IZQUIERDO et al., 2008) 

 

6.4.4 - Disponibilidade de Telhados Final 

 

Para as cinco regiões brasileiras, os 3 métodos elaborados são então 

apresentados (km
2
). Na penúltima coluna observa-se o método 3, pós-aplicação de 

coeficientes de redução (método 3 red) e na última coluna se encontram os valores de 

área em m
2
 por domicílio de cada região. Com base na metodologia proposta, o Brasil 

possui cerca de 1.679, 81 km
2
 para aplicação de plantas fotovoltaica em telhados 

(Tabela 19). 

Tabela 19 - Área de Telhados por Região do Brasil para os Diferentes Métodos apresentados em 

km2. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Casa Apartamento

Ce - 0,188

Co 0,500 -

Cs - 0,450

Cf - 0,800

Total 0,500 0,068

Coeficientes de Redução

(m2)

Região Método 1 Método 2 Método 3 Método 3 (red) Área/Dom

Norte 304,42 141,62 194,88 97,13 24,432

Nordeste 1132,94 402,01 987,04 492,05 32,973

Centro Oeste 319,17 191,81 297,16 147,68 34,070

Sudeste 1769,24 1108,44 1362,52 674,68 26,773

Sul 639,52 417,13 540,87 268,27 30,173

Brasil 4165,28 2261,03 3382,47 1679,81 29,304

Área (km2)
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A disponibilidade de telhados utilizada no estudo por cada município é resultado 

do método 3, após a aplicação dos coeficientes de redução (método 3 – red). O primeiro 

e segundo métodos diferem entre si apenas pela eliminação das primeiras classes de 

rendimento do segundo, e assim, ambos possuem o mesmo dado base para fins de 

cálculo de disponibilidade de área em casa e apartamento (GHISI et al., 2006). Por 

outro lado, no dado base do método 3 (PROCEL/PUC, 2006) não há distinção entre 

domicílios do tipo casa ou apartamento, mas sim entre faixas de rendimento domiciliar.  

Naturalmente, a melhor base de dados seria a que conseguisse incorporar ambas 

variáveis. Se por um lado a diferença de disponibilidade entre casa e apartamento tende 

a ser grande, a estratificação econômica com base na renda pode ser ainda mais 

relevante para este estudo específico, visto que apresenta como objetivo simular o 

comportamento de determinados nichos sociais. O uso do método 3 sendo acrescido 

sobre domicílios do tipo apartamento o coeficiente de redução 0,1875 (15/80) com base 

no método 2, foi considerada a melhor abordagem a partir dos dados disponíveis.  

 

6.5 - Tarifas de Energia 

 

O valor pago pelo consumidor pelo uso de energia elétrica é variável chave para 

a inserção de energia fotovoltaica em residências. Até começo da década de 1990 todo o 

país pagava um mesmo valor pelo uso de energia elétrica. As leis 8631/93 e 8987/95 

encerraram o regime de tarifa único, determinando que dali em diante o valor pago 

fosse especificado pelas concessionárias de energia, prevendo mecanismos de reajuste 

tarifário de modo a manter o equilíbrio econômico-financeiro destes agentes (Lei nº 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995) (ANEEL, 2011).  

Através de um contrato de concessão celebrado com a União, as distribuidoras 

de energia elétrica fornecem energia elétrica em sua área de concessão. Nesse contrato, 

mecanismos de reajuste tarifário são acordados, previamente. Os três métodos previstos 

são: reajuste tarifário anual, revisão tarifária periódica e revisão tarifária 

extraordinária
35

.  Em suma, o reajuste é necessário para assegurar que a tarifa vigente 

seja suficiente para cobrir os custos do serviço de distribuição. Os valores embutidos na 

                                                           
35

 Cada uma das regras de reajuste citadas, previstas em contrato, pode ser observada em (ANEEL, 2005). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.987-1995?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.987-1995?OpenDocument
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conta de energia elétrica são o custo de geração dessa energia, transmissão, distribuição 

e encargos setoriais (ANEEL, 2011; ANEEL, 2005), tais como PIS/CONFINS, ICMS e 

a contribuição para luz pública.  

No segundo semestre de 2012, foi anunciada a Medida Provisória 579 

(CONGRESSO NACIONAL, 2012) com o objetivo de estimular o crescimento 

industrial, assim como diminuir o custo residencial. No início de 2013 a medida se 

consolidou através da lei 12.783/2013. A nova regra renova os contratos de concessão 

de geração, distribuição e transmissão que venceriam até 2017 e reduz encargos 

setoriais, como a extinção do encargo de Reserva Global de Reversão (RGR). Com a 

medida esperava-se redução de em média 20,2%, com abatimento para o setor 

residencial de 16,2% e 28,0% na indústria (MME, 2012). Na prática foram observadas 

reduções de aproximadamente 18% no setor residencial. A redução de tarifas 

residenciais entrou em vigência em 24 de janeiro de 2013, no entanto, algumas 

distribuidoras já obtiveram reajuste posterior à medida (ANEEL, 2013).  

Para o ano base da metodologia proposta, são considerados os valores de tarifa 

residencial vigentes em 24 de janeiro de 2013. No fornecimento de energia elétrica, 

encontram-se inclusos tributos federais tais como PIS/COFINS e estadual ICMS 

(ANEEL, 2005; EPE, 2012). Há ainda casos de rateio em função do maior ou menor 

acionamento de usinas térmicas pela ONS. O valor final pago pelo consumidor é 

resultado da soma do montante de energia consumida multiplicado por seu valor, mais 

encargos e tributos determinados em lei. Tal como (EPE, 2012) tomou-se como 

referência para valor de PIS/CONFINS a alíquota de 6%, visto que este oscila na faixa 

de 5%-7%. A alíquota de ICMS, função do consumo residencial, foi simplificada como 

em EPE (2012), escolhida uma alíquota média de 25%.  

Diferentes descontos na conta de energia elétrica, referentes à tarifa social, são 

concedidos para domicílios com até ½ salário mínimo per capita. Embora esse 

abatimento tenha variação em função do consumo de energia nos valores 10%, 40% e 

65%, a média desses valores foi calculada de modo a se obter um único desconto Dessa 

forma, para estudos mais detalhados, recomenda-se melhor atenção sobre este ponto. 

Uma possibilidade para essa abordagem seria a obtenção de uma amostra razoável do 

número de domicílios em cada faixa, obtendo assim através da aproximação de uma 

função probabilística, valores mais precisos para este ponto. As faixas de tarifa 
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consideradas no estudo com adição de tributos é observada abaixo, para cada um dos 

122 grupos. 

 

Figura 26 - Tarifas Residenciais utilizadas no modelo por grupo do estudo.  

Fonte: Elaboração própria com base em ANEEL (2013) e SIGEL (2013). 

 

6.5.1 – Prognóstico sobre a conta de energia 

 

A conta residencial é periodicamente ajustada de acordo com regras pré-

estipuladas a partir de cronograma previsto e regras estabelecidas no contrato de 

concessão. O mecanismo de Reajuste Tarifário Anual tem como objetivo restabelecer o 

poder de compra da receita obtida por meio das tarifas praticadas pela concessionária 

como base em custos incorridos no período, típicos da atividade de distribuições, sendo 

ainda ajustadas a partir de um fator de reajuste e índices de preço do período (ANEEL, 

2005; ANEEL, 2007; ANEEL, 2011). 

A receita da concessionária de distribuição é composta por duas parcelas: a 

“Parcela A, representada pelos custos não gerenciáveis da empresa (encargos setoriais, 
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encargos de transmissão e compra de energia para revenda), e a “Parcela B”, que agrega 

os custos gerenciáveis (despesas com operação e manutenção e despesas de capital). 

Observando o período de 2004 até 2012 (ANEEL, 2013) um reajuste anual de 

aproximadamente 5% ao ano ou mais é observado. Com objetivo de se optar por um 

crescimento conservador, foi escolhida uma taxa de crescimento de 3% ao ano, para 

todas as concessionárias de energia elétrica do país. Quanto maiores forem os índices de 

reajuste de tarifa no Brasil, mais rápida será a inserção de energia solar fotovoltaica em 

residências.  

 

6.6 - Curvas de Carga do Setor Residencial Brasileiro 

 

A curva de carga de uma residência é a evolução de seu perfil de potência 

elétrica ao longo do dia. Este consumo é importante insumo para se quantificar o 

potencial de inserção de um sistema solar fotovoltaico em domicílios. Se por um lado, a 

tarifa residencial paga no domicilio é fator determinante para a tomada decisão, sua 

curva de carga tem importância complementar, pois é através de sua estimativa que o 

potencial excedente de energia elétrica exportada à rede é determinado. Essa informação 

determinará o desconto na conta de energia do qual o consumidor se beneficiará 

(DARGHOUTH et al., 2011). No entanto em um sistema de net metering, uma vez que 

a energia consumida e a energia excedente são compensadas a uma mesma tarifa, o 

maior ou menor excedente não parece ser determinante para a instalação de um sistema. 

A curva de carga serviu também como balizador da potência instalada permitida 

para uma faixa de renda. Tal abordagem tem o propósito de evitar que o consumo médio 

anual de cada faixa de consumo seja maior que o produzido pelo painel FV. 

Considerando-se esta abordagem, evita-se o caso onde o consumidor jamais consiga 

recuperar seus créditos. Assim, três configurações básicas foram consideradas de modo 

a se adequar aos perfis de carga: um sistema de 2,2 kWp (14,2 m
2
) e 1,1 kWp (7,1 m

2
) e 

0,5 kWp (3,5 m
2
). 

O cálculo do consumo residencial de uma única residência pode ser 

relativamente fácil de medir e estimar, de forma bem precisa através de um medidor em 

tempo real, por exemplo. O uso do aparelho pode até mesmo resultar em melhor uso de 
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eletricidade (GANS et al., 2013). No entanto, o consumo médio de toda uma região é 

uma difícil tarefa, para a qual diferentes métodos vêm sendo propostos (BLÁZQUEZ et 

al., 2013; FUKS & SALAZAR, 2008; SERRÃO, 2003; SWAN & UGURSAL, 2009; 

WIESMANN et al., 2011). 

Para o presente trabalho, foram elaboradas curvas de carga residencial por faixa 

de consumo (kWh) para todas as regiões brasileiras, com base em trabalhos realizados 

na área (PROCEL/COPPE, 2007 e PROCEL/PUC, 2006), embora valores finais 

utilizados não sejam exatamente os mesmos. As curvas usadas em ambas as pesquisas 

foram obtidas através de questionário de posse e hábitos de uso, onde quase 10.000 

domicílios brasileiros foram pesquisados. Em seguida, sobre estes, foi realizado um 

tratamento estatístico sob o método de Rede Neural Artificial de Kohonen 

(KOHONEN, 1982). As curvas de carga usadas podem ser compreendidas como a curva 

de carga diária típica da classe residencial da região, dividida respectivamente pelo 

número de consumidores daquela amostra (PROCEL/PUC, 2006). 

Foram considerados quatro subgrupos para cada região do país, resultando assim 

em 20 curvas de carga, como observado a seguir. Para cada região do Brasil, foram 

obtidas curvas de carga para consumo de energia elétrica de 0-100 kWh, 100-200 kWh, 

200-300 kWh e > 300 kWh, compreendendo, então, os grupos 1, 2, 3 e 4 

respectivamente. Estes dados são apresentados para as regiões norte, nordeste, centro 

oeste, sudeste e sul através da Figura 27, Figura 28, Figura 29, Figura 30, e Figura 31, 

respectivamente. Uma vez que o consumo de uma residência sofre considerável 

variação ao longo do ano, principalmente em razão de variações na temperatura local 

(GHISI et al., 2003), as curvas obtidas foram calibradas através de índices sazonais para 

um ano arbitrário, resultando, assim, nos valores de carga usados no estudo. 

Tabela 20 - Consumo médio de energia elétrica por grupo de consumo (kWh).  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de (PROCEL/COPPE, 2007 e PROCEL/PUC, 2006). 

Grupos de Consumo Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul

Grupo 1 54,34 54,99 57,06 64,1 97,3

Grupo 2 140,18 133,55 135,54 154,9 181,08

Grupo 3 242,88 240,4 242,04 233,71 274,59

Grupo 4 595,81 573,83 482,61 482,4 437,04
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 Figura 27 - Curva de carga diária média residencial - Região Norte. Da esquerda para a direita,  grupos 1, 2, 3 e 4.                                                                                           

Fonte: Elaboração própria com base em PROCEL/PUC (2006) e PROCEL/COPPE (2007). 



 

     87 

 
Figura 28 - Curva de carga diária média residencial - Região Nordeste. Da esquerda para a direita,  grupos 1, 2, 3 e 4.                                                                                                      

Fonte: Elaboração própria com base em PROCEL/PUC (2006) e PROCEL/COPPE (2007). 
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Figura 29 - Curva de carga diária média residencial - Região Centro Oeste. Da esquerda para a direita,  grupos 1, 2, 3 e 4.                                                                                               

Fonte: Elaboração própria com base em PROCEL/PUC (2006) e PROCEL/COPPE (2007). 
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Figura 30 - Curva de carga diária média residencial - Região Sudeste. Da esquerda para a direita,  grupos 1, 2, 3 e 4.                                                                                                          

Fonte: Elaboração própria com base em PROCEL/PUC (2006) e PROCEL/COPPE (2007). 
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Figura 31 - Curva de carga diária média residencial - Região Sul. Da esquerda para a direita,  grupos 1, 2, 3 e 4.                                                                                                                    

Fonte: Elaboração própria com base em PROCEL/PUC (2006) e PROCEL/COPPE (2007). 
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6.6.1 - Sazonalidade da Curva de Carga 

 

As curvas de carga apresentadas, estimadas através de questionário, podem ser 

consideradas como uma média de cada região e classe de consumo e, em ultima análise, 

classe social. No entanto, a curva de carga de uma residência sofre alterações durante o 

ano. A sazonalidade do setor para o Brasil tem como característica geral consumos 

maiores no verão e menores no inverno. Em suma, a variação da curva de carga tem o 

fator temperatura como principal variável (GHISI et al., 2007; SERRÃO, 2003), ao 

menos entre uma mesma classe social ou de consumo, embora fatores como 

deslocamento do horário local (horário de verão), férias escolares e até o período de 

festas de final de ano, tenham também sua contribuição (HARRIS & LIU, 1993). 

Devido à grande extensão territorial brasileira, tal sazonalidade acontece em 

diferentes períodos para cada região do país. Na região norte, a queda de temperatura 

ocorre no mês de março em virtude do período de chuvas da região. No sul, a grande 

alta na carga residencial ocorre no mês de janeiro, podendo chegar a 10% a cima do 

consumo médio anual. Os meses frios oscilam em média em 2% abaixo da curva média 

anual ou de tendência, chegando a ate 5% em alguns casos (EPE, 2013 e OLIVEIRA et 

al, 2000). Para fins de planejamento do sistema, é de extrema importância a análise da 

sazonalidade nacional agregada. A variância da região sudeste, onde se encontra 53% 

do consumo residencial (EPE, 2012), dá forma à sazonalidade brasileira. Por outro lado, 

a sazonalidade do Sul é distinta da encontrada no Norte e Nordeste. Tais diferenças 

regionais permitem compensações entre picos e vales. Dessa constatação, chega-se à 

importância econômica e funcional do Sistema Interligado Nacional, onde para cada 1% 

de redução na amplitude sazonal nacional, uma economia de cerca de US$ 600 milhões 

para atender à ponta do sistema pode ser evitada (OLIVEIRA et al, 2000). 

Diferente do setor industrial, no curto prazo é pouco provável que a atividade 

econômica tenha alguma influência na curva de carga de uma residência. Porém no 

longo prazo, perdurando um estado de recessão econômica com altos índices de 

inflação, talvez haja redução por unidade domiciliar em razão do menor consumo de 

eletrodomésticos.  Por outro lado, período de crescimento econômico é caracterizado 

por um maior e mais fácil acesso a créditos bancários pelo consumidor, impactando seu 

consumo de energia (ACHÃO & SCHAEFFER, 2009). Com a manutenção do 



 

     92 

crescimento econômico e constante aumento do número de domicílios, o consumo 

absoluto do setor irá permanecer em crescimento. O aumento percentual do setor no 

período 2010- 2011 foi de 4,4%, com 107.215 GWh para 111.971 GWh (EPE, 2012). 

Por região o aumento foi em média de 4,3%, com destaque para a região sudeste com 

4,7%. Tal tendência deve se manter ao menos até 2050, momento este no qual a 

população brasileira deverá se estabilizar (IBGE, 2008). 

Com base em dados de sazonalidade observados para o período 2004-2012 

(EPE, 2013) para todas as regiões do país (Figura 32 e Figura 33) um índice de variação 

sazonal anual é determinado sendo aplicado através de uma variação vertical no eixo 

das curvas apresentadas. Vale destacar que na realidade, o que de fato ocorre, é uma 

diferente variação para as curvas de carga individuais de cada eletrodoméstico. O 

eletrodoméstico cujo uso é mais sensível à variável temperatura, tal como chuveiro 

elétrico, aquecedor e ar-condicionado, possuem maior variância ao longo do ano. 

Assumir a sazonalidade anual da curva através de um deslocamento vertical, com igual 

variação para todas as curvas individuais é uma aproximação da realidade. As diferentes 

variações no consumo do setor (MWh), para o período 2004-2012, assim como os 

índices usados no modelo proposto são apresentados (Tabela 21). Para os gráficos 

regionais, cada ano possui sua respectiva curva média. Assim a curva 2004 possui na 

média 4 sua média ou curva de tendência, específica deste ano. A inserção da curva de 

tendência auxilia o estudo do gráfico, pois denota a variação histórica mensal em 

diferentes anos. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Região JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Norte -3,13% -8,94% -8,31% -4,60% -4,51% -1,84% -1,57% 2,31% 6,88% 6,91% 7,86% 4,51%

Nordeste 2,47% -2,92% 1,14% 1,60% -0,43% -3,49% -5,07% -4,05% -2,40% 1,30% 4,23% 5,88%

Centro Oeste -0,51% -3,83% -1,86% 1,28% -1,94% -4,65% -6,40% -2,25% 3,74% 5,51% 5,56% 3,22%

Sudeste 2,73% -0,54% 2,42% 2,14% -1,41% -3,73% -4,46% -2,09% 0,07% 0,34% 1,64% 1,86%

Sul 5,37% 3,59% 2,65% 0,96% -3,83% -3,41% -2,31% 0,12% -1,21% -3,18% -0,90% 0,70%

Tabela 21 - Taxas de variação sazonal usadas no modelo proposto. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de EPE, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Variação Sazonal do consumo de energia elétrica do setor 

residencial - Região Centro Oeste.  
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  Figura 33 - Variação sazonal do consumo de energia elétrica do setor residencial – em sentido horário, região Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE, 2013 
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6.6.2 – Restrições com base na curva de carga 

 

A primeira restrição aqui proposta teve como base as curvas de carga 

supracitadas, por faixa de rendimento domiciliar. Esta restrição se orienta pela 

relação curva de carga-geração (PV-to-load-ratio) e tem como objetivo único não 

permitir que a demanda anual do domicílio seja menor que a geração anual de 

eletricidade no primeiro ano do sistema (DARGHOUTH et al., 2011). Esta hipótese 

é considerada, pois em caso contrário o consumidor nunca seria capaz de recuperar 

parte da energia gerada em razão do marco regulatório determinado para o Brasil
36

, 

no qual o excedente de energia enviado à rede é pago em créditos e não em moeda 

corrente. Para efeito de comparação é apresentado na seção 8.1 como a evolução de 

geração se comportaria, caso a restrição não existisse, onde todos os domicílios 

teriam, então, a potência máxima de 2,2 kWp.  

Em domicílios pertencentes ao grupo 1 (0-100 kWh) da região norte e nordeste, 

foram simulados sistemas de 0,5 kWp, enquanto domicílios incluídos no grupo 4 (> 

300 kWh) foram todos simulados a partir de uma capacidade individual instalada de 

2,2 kWp (Tabela 22). Os valores apresentados na parte superior da tabela indicam o 

consumo anual de cada faixa de consumo por região. Assim, domicílios na região 

norte com consumo entre 0-100 kWh (G1) apresentam um consumo anual médio de 

667,14 kWh. A legenda de cores indica a capacidade instalada permitida para este 

nicho de modo que a geração anual de energia do sistema não seja maior que o 

consumo local. Assim, no caso citado para domicílios do grupo 1 da região Norte, a 

potência simulada é de 0,5 kWp. 

  

 

                                                           
36

 Na realidade é absolutamente possível que um sistema com saldo positivo no primeiro ano, obtenha 

saldo negativo em um segundo (ou mesmo mensalmente) e recupere o saldo de energia anteriormente 

enviado à rede. Entretanto, a dinâmica de variação no consumo residencial de um ano para o outro não é 

enxergada pelo modelo elaborado. Para isto, diferentes curvas de carga seriam necessárias em função de 

algum aspecto relevante para um tipo de ano específico, provavelmente climático. 
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Tabela 22 – Consumo anual de energia elétrica (kWh) por região e faixa de renda domiciliar e 

capacidade instalada individual permitida por domicílio. 

 

Fonte: Elaboração própria 

A potência individual máxima considerada de 2,2 kWp ocupa 14,29 m
2
. A 

menor média de disponibilidade de telhados encontrada pertence à região Norte e tem o 

valor de 24,43 m
2
. Assim, considerando a potência máxima escolhida, utilizando 

módulos de silício policristalino, uma enorme área disponível se encontra ainda ociosa.  

 A segunda restrição com base na curva de carga é exclusiva da abordagem social 

e diz respeito ao abatimento sobre o LCOE, traduzida como uma espécie de tarifa 

prêmio parcial. O referido prêmio tem relação apenas à tarifa consumida pelo domicílio 

de baixa renda e que é liberada para ser vendida a uma tarifa cheia pela concessionária. 

 Para esta análise, foi considerada a curva média ponderada de domicílios com 

até dois salários mínimos para uma região do país. Esta foi obtida através da média das 

curvas de carga por faixa de consumo, ponderada pela participação de domicílios com 

um dado consumo dentre o total de domicílios com até dois salários mínimos naquela 

região (Tabela 23). A curva média encontrada serviu para determinar o quanto da 

energia gerada pelo sistema é consumido no domicílio e, da mesma forma, o montante 

enviado à rede.  
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Tabela 23 - Domicílios com até 2 salários mínimos por região e respectiva curva de carga média 

ponderada.  

Curva Média    

(sm < 2)

G1 G2 G3 G4 kWh ano/mês

Norte 1.208.439 757.034 75.721 15.148 884

% 58,77% 36,81% 3,68% 0,74% 74

Nordeste 6.683.028 2.021.528 356.742 166.469 972

% 72,42% 21,91% 3,87% 1,80% 81

Centro Oeste 1.148.960 382.993 57.457 19.162 1372

% 71,43% 23,81% 3,57% 1,19% 114

Sudeste 5.031.104 2.364.523 616.101 256.690 1753

% 60,85% 28,60% 7,45% 3,10% 146

Sul 1.933.531 736.585 46.055 92.069 1880

% 68,85% 26,23% 1,64% 3,28% 157

Domicílios - 2013

 

Fonte: Elaboração própria a partir de PROCEL/PUC (2006), PROCEL/COPPE (2007), EPE (2009) e 

IBGE (2012). 
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6.7– Custo de Oportunidade - Taxa de Atratividade Mínima e Financiamento por 

Faixa de Consumo Residencial e Região do Brasil 

 

6.7.1 - Custos de Oportunidade 

 

Embora seja difícil determinar exatamente quando o conceito inicialmente 

apareceu na literatura, a ideia de custo de oportunidade pode ser atribuída à ensaio de 

BASTIAT (1848), que descreve as diferentes implicações das escolhas feitas por um 

agente econômico, ilustradas inicialmente no caso do vidro quebrado. No entanto, o 

termo foi, de fato, cunhado por VON WIESER (1927) em seu ensaio sobre economia 

social. Em termos gerais, o custo de oportunidade em razão de uma escolha é o custo 

indireto no qual o tomador de decisão incorre em virtude de abdicar do benefício 

marginal devido a outra possível alternativa. Em outras palavras, a taxa de juros mede o 

custo de oportunidade dos recursos – o valor dos usos alternativos do capital (VARIAN, 

2006).  

Com uma breve procura na literatura, diversos trabalhos com esta abordagem 

são encontrados como para manutenção de recursos naturais (ADAMS et al., 2010; 

NORTON-GRIFFITHS & SOUTHEY, 1995), opção pela venda ou não de energia 

elétrica à rede (GRISI et al., 2012) ou em relação à taxa de extração de óleo e influência 

em seu preço (MOSSAVAR-RAMANI & DENTON, 1977 e SZKLO et al., 2008).  

A forma bastante clara e comum para determinação de custos de oportunidade é 

o custo de capital. A taxa de desconto de uma alternativa é uma vertente de juros de 

custo ou uso de capital e assim torna-se termo de comparação para medida de valor no 

tempo. Sua correta quantificação é fator determinante na análise e viabilização de uma 

política para diferentes tecnologias de geração, principalmente no caso solar onde o 

capital inicial requerido é ainda muito grande (STOCKS, 1984). Embora para a decisão 

privada a taxa de desconto seja um bom balizador, sua estimação se torna difícil e 

complexa, eventualmente perdendo sua utilidade e tornando-se menos eficiente para 

bens públicos (HICKS, 1973) e/ou ambientais (MATA & CAVALCANTI, 2002; 

PEARCE& TURNER, 1990 e SEROA DA MOTTA, 1997). 

Para uso de capital próprio, considerando um agente não altruísta, a tomada de 

decisão terá sempre o objetivo de maximizar sua rentabilidade. Dessa forma, 
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considerando uma posição firme de um agente, a troca de uma opção por outra é feita 

somente por uma opção de igual ou maior rentabilidade ao obtido caso nada fosse feito, 

superando assim seu custo de oportunidade.  

 

6.7.1.1 - Custo de Oportunidade do Consumidor - Caso Normal 

 

O custo de oportunidade ou taxa de desconto do consumidor comum (excluindo 

baixa renda) utilizado foi o potencial de rendimento de algumas aplicações disponíveis 

no mercado. Serviram como base para seu cálculo poupança
37

, CDB
38

, fundos de 

investimento, ouro, dólar comercial e Ibovespa (BACEN, 2012). Considerado como o 

mais comum dentre os citados, para efeitos de cálculo, a poupança foi considerada 

como tendo o dobro do peso das demais aplicações. A taxa de desconto calculada a 

partir da média geométrica dos rendimentos citados com base em 2012 foi de 9,18% a.a. 

Talvez não seja razoável afirmar que todas as classes de rendimento domiciliar 

possuam mesmo custo de oportunidade. Seria natural, então, afirmar que domicílios 

com maior rendimento esperam um maior retorno sobre seu capital, uma vez que 

possuem acesso a operações mais atrativas. Entretanto, tal comparação pode se mostrar 

equivocada devido às diferentes disponibilidades de capital inicial que estas classes 

detêm. Por outro lado, considerando ser a taxa de desconto uma preferência pelo 

presente e considerando que classes de rendimento mais baixas possuem maior 

preferência por gastar agora ao invés de poupar, função de sua maior restrição 

orçamentária e aversão ao risco, é razoável considerar que classes com baixo 

rendimento possuam maiores taxas de desconto.  

                                                           
37

 Recentemente a fórmula de cálculo da poupança foi alterada. Caso a SELIC (taxa básica de juros da 

economia) estiver em um patamar de 8,5% ou abaixo, a poupança será 70% da SELIC mais a taxa 

referencial (TR). Caso a SELIC se encontre em um patamar a cima dos 8,5% vale a regra antiga, isto é, 

reajuste pela taxa referencial mais 0,5% (Banco Central, 2012). Uma vez que o próprio cálculo da taxa 

referencial é atrelado a SELIC, a queda desta resulta na queda da própria taxa referencial. A SELIC 

abaixo de 8,2% zera a TR e, portanto a poupança passa a render somente 70% da taxa SELIC. Assim o 

rendimento da poupança utilizado, com base em 2012, foi regido até aproximadamente a metade do ano 

pela regra antiga e no restante do ano pela regra nova. 

38
 Pessoa Física 
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Com a finalidade de diferenciar estas taxas, um ajuste foi feito sobre o valor 

encontrado com base em cada renda média domiciliar, ponderada pela propensão 

marginal a consumir (IBGE, 2008) de todos os estados brasileiros. O resultado (Tabela 

24) indica as taxas de desconto social elaboradas para cada faixa de renda, por estado do 

país. O maior custo de oportunidade se encontra em Santa Catarina em sua menor faixa 

de renda, enquanto o menor pertence ao Maranhão em sua maior faixa de renda. Por 

região, Tocantins, Maranhão, Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso possuem as 

maiores taxas de desconto em suas regiões. Coincidentemente nos mesmos estados se 

encontram também as menores taxas, indicando, então, serem estes os de maior 

variância dentre suas faixas de renda, a partir do cálculo feito (IBGE, 2008, 2008b). A 

partir da metodologia proposta foi possível obter 108 diferentes taxas de desconto ou 

custo de oportunidade para todas as faixas de renda do estudo (TDS).  

Considerando PMCr a propensão marginal a consumir de uma determinada renda; 

µ PMC a média da propensão dentre as faixas de renda domiciliar de um mesmo estado, e 

TMA pf a taxa mínima de atratividade ou custo de oportunidade para pessoa física, no 

caso igual a 9,18%; a taxa de desconto é obtida a partir da seguinte equação: 

      
    
    

          

 Equação 9 
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Tabela 24- Taxa de Desconto Social por unidade federativa.  

Faixa de Renda 

Domiciliar (s.m.)
2 a 5 5 a 10 10 a 20 > 20

  Norte

Rondônia 9,33% 9,21% 9,28% 6,91%

Acre 9,56% 9,14% 9,01% 7,37%

Amazonas 9,32% 8,92% 8,84% 9,66%

Roraima 9,17% 9,09% 9,19% 8,92%

Pará 9,45% 9,43% 8,58% 7,75%

Amapá 9,15% 9,54% 8,83% 8,07%

Tocantins 9,77% 9,36% 9,37% 6,55%

Mèdia 9,39% 9,24% 9,01% 7,89%

Desv. Padrão 0,22% 0,22% 0,28% 1,10%

  Nordeste

Maranhão 10,05% 9,77% 9,63% 4,49%

Piauí 9,22% 9,36% 8,83% 8,90%

Ceará 8,99% 8,89% 9,44% 8,23%

Rio Grande do Norte 9,38% 9,10% 9,09% 8,01%

Paraíba 9,19% 8,46% 8,99% 9,11%

Pernambuco 9,16% 9,38% 8,93% 8,65%

Alagoas 9,36% 9,32% 8,84% 8,70%

Sergipe 9,71% 9,71% 8,47% 7,74%

Bahia 9,52% 9,25% 9,35% 6,96%

Média 9,40% 9,25% 9,06% 7,87%

Desv. Padrão 0,32% 0,40% 0,36% 1,43%

  Sudeste

Minas Gerais 9,75% 9,08% 8,81% 7,88%

Espírito Santo 9,85% 9,85% 8,98% 6,10%

Rio de Janeiro 9,47% 8,96% 8,37% 9,12%

São Paulo 9,59% 9,07% 9,01% 7,94%

Média 9,66% 9,24% 8,79% 7,76%

Desv. Padrão 0,17% 0,41% 0,30% 1,24%

  Sul

Paraná 10,19% 9,47% 8,35% 7,31%

Santa Catarina 10,19% 9,57% 8,49% 6,76%

Rio Grande do Sul 9,79% 9,25% 8,83% 6,99%

Média 10,06% 9,43% 8,56% 7,02%

Desv. Padrão 0,23% 0,16% 0,25% 0,28%

  Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul 9,88% 9,24% 8,31% 8,06%

Mato Grosso 9,94% 9,58% 8,05% 7,79%

Goiás 9,56% 9,32% 8,27% 8,23%

Distrito Federal 9,48% 9,36% 8,39% 9,25%

Mèdia 9,72% 9,37% 8,25% 8,33%

Desv. Padrão 0,23% 0,15% 0,14% 0,64%

TAXA DE DESCONTO

 

Fonte: Elaboração Própria 
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6.7.1.2 - Custo de Oportunidade Concessionária - Caso Social 

 

O custo de oportunidade para o caso social segue a mesma lógica do caso 

normal. Como explicado, a tomada de decisão agora não parte do consumidor e sim da 

concessionária atuante naquele local, a partir da lógica de arrendamento de telhados. A 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) reduziu em 2011 a taxa de 

remuneração do capital investido pelas distribuidoras de 9,95% para 7,50% a.a.. A taxa 

tem como base o comportamento da economia brasileira, risco do negócio e taxas de 

juros aplicadas à captação de recursos pelo setor elétrico. Em suma, a taxa corresponde 

ao que será repassado a seus acionistas, já com impostos e tributos descontados, 

considerando o risco e retorno do setor (ANEEL, 2011, 2011).  

 

6.7.2 – Custo de Financiamento 

 

As taxas de juros referentes aos financiamentos foram feitas de duas formas. 

Para o grupo dito normal, taxas de empréstimos convencionais de mercado foram 

utilizadas além de uma taxa especial para o setor de construção civil. Para o grupo 

social foi considerada uma taxa de juros para grandes empreendimentos de energia 

renovável concedido pelo BNDES. 

 

6.7.2.1 - Custo de Financiamento Pessoa Física - Caso Normal 

 

O custo total fixo do sistema fotovoltaico, na metodologia proposta, incorre em 

duas parcelas. A primeira corresponde a 80% do custo inicial do sistema e é financiada 

a um custo comumente encontrado para obtenção de equipamentos de construção 

civil
39

. Todos os grupos da pesquisa, a partir da metodologia proposta, têm direito a esta 

operação. Com base no programa dois custos de capital foram considerados. Para as 

faixas de renda domiciliar de 2 a 5 salários mínimos foi usado uma taxa de 0,9% ao mês 
                                                           
39

 Financiamento Caixa Econômica Federal. Este financiamento teve como base o âmbito do sistema 

Construcard operado pela Caixa Econômica Federal (CAIXA, 2013). Segundo contato pessoal feito por e-

mail, gentilmente atendido pela gerente executiva Mara Motta, o sistema construcard pode ser usado para 

compra de sistemas fotovoltaicos. O contato foi feito em 30 de abril de 2013. 
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ou 11,35% ao ano, mais a taxa referencial (TR) vigente considerada em 0,3% (ano base 

2012) ao ano. Assim, o custo de financiamento para estes domicílios foi de 11,6% ao 

ano. Vale salientar que o limite superior desta faixa de renda domiciliar (5 salários 

mínimos) ultrapassa um pouco o limite superior, de fato, possível para acesso a esse 

tipo de capital segundo o programa. Considerou-se válida esta abordagem, inclusive 

com o intuito de avaliar a inserção a um baixo custo em domicílios, a princípio, com 

baixo potencial de entrada. Para as demais faixas de renda (5 a 10, 10 a 20 e acima de 

20 salários mínimos) foi considerada uma taxa de financiamento de 1,75% ao mês ou 

23,14% ao ano, mais taxa referencial, resultando em 23,4% ao ano no total. Todos os 

financiamentos possuem período de análise de cinco anos, dentro dos moldes do 

programa considerado.  

A segunda parcela é o capital inicial complementar a razão da dívida do 

financiamento anterior, no valor de 20% do sistema. Este capital inicial poderia ainda 

ser aportado no ano zero ou financiado de forma total ou parcial, caracterizando a 

segunda abordagem para o fluxo de caixa. Quando aplicado
40

, o custo do novo 

empréstimo foi calculado a partir da média geométrica de empréstimos para pessoa 

física com base em 2012, com taxa de 34,6% ao ano (BACEN, 2013).  

Finalmente, um fator de aporte foi elaborado de modo a determinar de que 

forma, dada faixa de renda, se comportará em relação ao segundo financiamento. Este 

foi feito com base na propensão marginal a poupar de cada classe, por região do país. 

Isto é, classes com maior consumo frente sua renda total possuem menor 

disponibilidade de caixa, e assim maior necessidade de acesso a financiamentos. Estes 

valores foram então ponderados pelas respectivas rendas domiciliares de modo a 

proporcionar maior peso relativo às maiores rendas. De acordo com o método aplicado, 

domicílios com baixa propensão a poupar (1% a 7%) são apresentados em cor rosa. Para 

estes, como observado na legenda de cores, o aporte inicial é nulo e assim 20% dos 

custos iniciais são aplicados a um maior custo através do segundo financiamento 

(Tabela 25). De forma análoga, domicílios com propensão a poupar média (10% a 

15%), apresentam um aporte inicial de 10% dos custos iniciais, sendo os 10% restantes 

financiados a uma taxa de 34,6% ao ano. Este é o caso de domicílios da região norte, 

                                                           
40

 Atentar para o fato de se tratar de um eventual segundo financiamento, diferente do primeiro de 80% do 

sistema, obrigatoriamente utilizado. 
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pertencentes à faixa de renda de 10 a 20 salários mínimos. Como supracitado, os 80% 

restantes do sistema, para esta faixa de renda, são financiado a uma taxa de 23,4% ao 

ano. 

Tabela 25 - Propensão marginal a poupar (valores percentuais) ponderada pela renda domiciliar 

média por região e fatores de aporte e financiamento. 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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6.7.2.2– Custo de Financiamento da Concessionária – Caso Social 

 

Para o grupo social, através de ótica do ponto de vista das concessionárias, foi 

considerada operação através do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). 

Contratos de financiamento através do banco costumam ser únicos no mercado, pois 

podem ser utilizados para projetos de longa maturação, em contrapartida ao retorno de 

curto prazo comumente esperado por instituições financeiras privadas, e ainda, a um 

menor custo de capital (FARIA, 2003). Não por acaso o desenvolvimento de 

infraestrutura do país está intimamente ligado ao Banco. Sua atuação no setor elétrico 

pode ser resumida em dois períodos distintos: a predominância de investimentos diretos 

do estado, entre 1950 e 1980 e o período, com início em 1990, de privatização de parte 

dos ativos de energia elétrica e estruturação de novos padrões de regulação 

(UDERMAN & CAVALCANTE, 2011). 

O caso social aqui abordado torna-se interessante, pois grandes blocos de 

inserção são considerados, permitindo grandes operações típicas de empréstimos 

concedidos pelo BNDES. Estes não são possíveis para operações com pessoa física 

onde projetos de menor valor são operados, nos quais o caráter pulverizado da demanda 

exigiria um contingente de fiscalização inviável para o banco.  

O custo financeiro para operações ofertadas pelo banco
41

 é a soma do custo 

financeiro da operação somada à remuneração básica do BNDES, e ainda, taxa de risco 

de crédito. O custo financeiro da operação normalmente se traduz através da taxa de 

juros de longo prazo (TJLP). O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o responsável 

por divulgar a TJLP, sempre para o próximo período trimestral. A TJLP de outubro a 

dezembro de 2012 foi de 5,5% a.a., permanecendo no mesmo patamar ao valor usado 

para o período julho-setembro de 2012. Porém em 2013, a TJLP caiu para 5,0% ao ano, 

permanecendo até então nesse patamar (BNDES, 2013). Para operações do tipo direta, 

isto é, sem o intermédio de uma instituição financeira, o Banco costuma negociar 

garantias com o cliente, o que não será abordado no presente escopo por não ser 

considerado relevante para a análise desejada. 

                                                           
41

 Dados de financimento concedidos pelo BNDES foram obtidos através das fontes indicadas, em 11 de 

abril de 2013. 
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O BNDES Energias Alternativas (BNDES, 2013), programa que visa incentivar 

esse tipo de geração, tem valor mínimo de financiamento de R$10 milhões, o 

equivalente a 500 sistemas de energia solar fotovoltaica custando cada um R$ 20.000. O 

custo financeiro da operação é atrelado à taxa de juros no longo prazo (TJLP), calculada 

trimestralmente e cujo valor atual está em 5% ao ano. Soma-se ainda a remuneração 

básica do BNDES, atualmente em 0,9% ao ano. O prazo de amortização da operação é 

de 16 anos. 

O BNDES Fundo Clima de Energias Renováveis (BNDES, 2013) possui custo 

financeiro de 1,1% ao ano para projetos de geração de energia ou desenvolvimento 

tecnológico da cadeia produtiva de energia solar, com financiamento mínimo de R$ 3 

milhões ou o equivalente a 150 sistemas de 2 kWp. Novamente é somada a taxa de 

remuneração básica do banco, de 0,9% ao ano. Para ambos os programas é considerado 

ainda uma taxa de risco de crédito que, para o presente caso, foi considerada em 1,0%
42

 

ao ano. O prazo da operação é até 15 anos. Ambas as operações podem chegar até a 

90% de seus itens financiáveis.  

Assim para a primeira alternativa chega-se a um custo de capital de 6,9% a.a 

enquanto para segunda alternativa o capital fica em 3,0% a.a. Para escolha do custo de 

capital adequado, este poderia ter como base o tamanho do mercado específico 

analisado, assim projetos de até R$3 milhões seriam encaminhados para o Fundo 

Energias Renováveis e desse valor em diante, alocados no programa Energias 

Alternativas. No entanto, devido principalmente a tentativa de simplificar o modelo e 

visto que tais variações podem ser consideradas em uma análise de sensibilidade ou em 

estudo posterior, foi considerado um ponto intermediário entre ambos os valores acima. 

Dito isto, para o custo de financiamento referente à distribuidora, foi adotado um valor 

de 4,5% a.a. 

 

 

  

                                                           
42

 Pode chegar a 4,18% a.a., dependendo do risco de crédito do cliente, com limite inferior aproximado de 

0,4% a.a. 
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7–Parâmetros Técnico-econômicos para o modelo de inserção 

A estimativa da evolução de preços de sistemas fotovoltaicos é essencial para o 

estudo de cenários de inserção da tecnologia. Em tese o ponto chave para a escolha pela 

tecnologia fotovoltaica, partindo do princípio de um agente tomador de decisão não 

altruísta, é a chamada paridade tarifária. Esse é o ponto no qual o valor presente de um 

fluxo de caixa no longo prazo (considerando, receitas, economias, custos e depreciação) 

da geração de energia proveniente de um sistema fotovoltaico é igual ao valor presente 

dos custos de se obter energia elétrica, ofertada pela matriz elétrica nacional e obtida 

através da distribuidora local (EPIA, 2012). 

7.1 - Preço de um sistema fotovoltaico 

 

O estudo de sistemas fotovoltaicos assim como seu respectivo custo e prováveis 

preços de mercado já é assunto recorrente na literatura. Pelo menos desde 1966, estuda-

se a variação do preço de um sistema em função de fatores como eficiência do módulo, 

área requerida, uso de rastreadores solares, assim como da viabilidade ou não do uso de 

concentradores (EVANS & FLORSCHUETZ, 1977 e EVTUHOV, 1979). Um 

importante foco era a avaliação de sistemas fotovoltaicos com concentração, onde 

sistemas auxiliares de resfriamento, de modo a melhor a eficiência do sistema foram 

testados (BECKMAN et al., 1966), embora, à época, o foco era em grandes plantas com 

grande capacidade instalada (BRADLEY & COSTELLO, 1977). Ainda para grandes 

plantas, a importância do uso de filmes finos, principalmente devido à promessa de 

menores preços, suscitava a viabilidade de seu uso frentes a outros materiais (DEMEO 

& BOS, 1978). Segundo estudo, em 1981, um sistema convencional poderia se 

encontrar nas faixas US$3,15-5,04/Wp; US$3,70-5,86/Wp e US$4,80-7,52/Wp de 

acordo com a margem de lucro utilizada, para os respectivos markups de 30%, 60% e 

120%, em dólares da época (COX III, 1981). Para efeito de comparação, US$1 em 

1981, vale aproximadamente US$2,56 em dólares de 2013 (UNITED STATES 

DEPARTMENT OF LABOR, 2013). No final da década de 1980, o uso de modelos 

para quantificação do desempenho de sistemas também já era utilizado (ZAKZOUK, 

1988). 

De fato, determinar de forma precisa os preços de um sistema fotovoltaico 

praticados em diferentes localidades não é trivial. Fatores tais como custo de estrutura, 
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características do mercado e incentivos locais têm ampla relevância sobre o preço final 

do produto. E ainda em um mesmo mercado, a capacidade instalada, eficiência e 

material do módulo, local do projeto, entre outros, torna essa faixa ainda mais 

abrangente (Figura 34). Grandes projetos podem alcançar de 10% a 40% de abatimento 

no preço inicial (SOLARBUZZ, 2012). Para sistemas importados, impostos e tributos 

locais podem ainda ter considerável impacto sobre o preço vendido no varejo. Quando 

se analisam os preços de módulos ou sistemas fotovoltaicos é ainda importante atentar 

se estes são preços de fábricas, varejo ou do sistema já instalado. E ainda, se estes 

valores dizem respeito apenas ao módulo ou a todo o sistema. 

 

 

Figura 34 - Preço de sistemas FV residenciais instalados em países diferentes. 

Fonte: IRENA. 2012. 

 

A China possui o menor preço de mercado do sistema instalado em todo o 

mundo, muito devido ao baixo custo de mão de obra do país e à queda nos preços de 

componentes. Outro mercado em ampla expansão, a Índia não chega ao patamar Chinês, 

mas pratica também preços bastante atrativos. No mercado asiático, o Japão é o 

responsável pelo maior preço praticado (SOLARBUZZ, 2012). Os Estados Unidos, 

embora possua grande variação de preços (IRENA, 2012) na média é o segundo mais 
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caro, muito em razão da grande quantidade de “pequenos custos”, tais como permissão 

de conexão, regulação e etc. Uma vez que por lá diferentes estados possuem diferentes 

regras, são justamente estes que justificam a grande variação de preços no país 

(BARBOSE et al., 2012; BARBOSE et al., 2011; FELDMAN et al., 2012 e 

SOLARBUZZ, 2012). Na Europa, o Reino Unido detém ainda o título de país mais 

custoso para instalação de um sistema, enquanto a Alemanha, devido seu extenso 

desenvolvimento da indústria, é o mercado mais atrativo para o consumidor. Neste país, 

em 2011, o preço de um sistema residencial instalado, com capacidade entre 2 kWp e 5 

kWp, foi em média de US$ 3,77/Wp, enquanto um sistema similar na Itália, Portugal e 

Espanha foi US$5,78/Wp. Para efeito de comparação, o preço praticado nos EUA, para 

a mesma faixa de capacidade instalada, foi de US$ 5,65/Wp (Figura 34). O preço no 

mercado americano tende a ser ligeiramente superior ao encontrado na Europa (Figura 

35). Enquanto módulos Chineses eram encontrados no começo de 2012, na Europa, a 

US$1,24/Wp, o mesmo produto nos EUA sai a US$1,34. De maneira similar, módulos 

japoneses tinham preço de fábrica de US$ 1,22W/p na Europa contra US$1,82/Wp nos 

EUA.  
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Figura 35 - Preços de fábrica de módulos FV no mercado europeu e americano, para 2010, 2011 e 

2012.  

Fonte: IRENA, 2012. 

Independente do lugar, uma tendência é comum em todos os mercados: a queda 

dos preços (EPIA, 2011; IEA, 2010 e IRENA, 2012). Tal como observado a partir de 

2008, o mercado global ainda possui uma sobreoferta de equipamentos. Com o aumento 

exponencial da demanda, uma corrida de entrada no mercado pôde ser observada, onde 

nenhum agente quis perder sua participação potencial no mercado em expansão. Por 

outro lado, a entrada de inúmeros novos agentes causou alguma sobreoferta de 

equipamentos, apesar do constante crescimento da demanda. Em 2012 a oferta de 

produtos em toda a cadeia chegou a ultrapassar em 50% a quantidade requerida 

(SOLARBUZZ, 2013), onde a capacidade de suprimento estimada foi de no mínimo 50 

GW, contra a demanda entre 26 e 35 GW (BAZILIAN et al., 2013). 

A média global de preços para módulos em 2008 foi de US$ 4,05/Wp, 

decrescendo para US$2,21/Wp, já em 2010, em preços factory gate
43

. No final de 2010, 

                                                           
43

 Custo de fabricação de um produdo, pré inclusão de margem de lucros ou markup. A este preço estão 

inclusos custos diretos como mão de obra, matéria prima e energia, assim como custos indiretos, como 

manutenção da fábrica e eventuais empréstimos. 
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na Europa este valor foi de US$1,43/Wp - US$2,21/Wp para módulos de silício 

cristalino. No mesmo período nos EUA, o preço encontrado no país estava na faixa 

US$1,74/Wp –US$ 2,53/Wp (IRENA, 2012). Em 2011, os preços mais baixos 

encontrados foram US$1,59/Wp e US$1,63/Wp para mono e policristalino, 

respectivamente. Estima-se que o preço de venda para tais módulos, com inclusão do 

respectivo markup, encontravam-se em de 35% a 45% a cima dos preços factory gate.  

Além dos módulos, o custo total de um sistema fotovoltaico é composto pelos 

custos individuais do BOS e instalação. No geral, 60% dos custos são para painéis, 10% 

para BOS, 15% para inversor e 15% para instalação, embora o preço dos módulos venha 

caindo a maiores taxas, diminuído sua participação na conta final.  

O BOS (Balance of System Costs) é composto por inversor, responsável pela 

conversão de corrente contínua para corrente alternada, componentes de montagem e 

sustentação do sistema, componentes elétricos, preparação do local de montagem, custo 

homem-hora, dimensionamento do sistema e custo de operação. Dependendo de ponto 

como local da instalação, sistemas de rastreamento solar, o custo se encontra em média 

entre US$1,60/Wp a US$1,85/Wp (IRENA, 2012). Desmembrando os custos, uma série 

de outros aspectos deve ser considerada (Figura 36). 
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Figura 36 - Custo de um sistema residencial FV de US$5,71/Wp em 2010, por elemento.  

Fonte: (GOODRICH; JAMES; WOODHOUSE, 2012) - Traduzido. 

 

7.1.1 - Preço Vigente – Base para Metodologia Proposta 

 

O preço de um sistema instalado em residências nos EUA até a primeira metade 

de 2013 foi de US$ 4,45/Wp contra US$5,60/Wp em 2012 (NREL, 2013). Em 2010, 

esse valor foi aproximadamente US$6,2/Wp, US$1,3/Wp (17%) a menos do praticado 

em 2009 (BARBOSE et al., 2011). Segundo análise de campo praticada por (EPE, 

2012) no fim de 2011, o valor no mercado americano para o setor residencial, pré-

instalação, estaria em torno de US$3,5/Wp, para uma capacidade instalada de 4 kWp -6 

kWp .  

Na Alemanha, em 2010, o valor médio do sistema instalado foi de €2,70/Wp 

(US$3,54
44

) para o setor residencial (Breyer & Gerlach, 2013), enquanto em 2012 o 

preço praticado foi em média de €2,2/Wp (US$2,89) (EPE, 2012). Outro estudo sugere 

que em 2011 um sistema de 2kW-5kW valeria US$3,7/Wp na Alemanha, enquanto em 

Portugal, Espanha e Itália, a mesma potência custava US$5,7/Wp. A grande diferença 

                                                           
44

 Considerando câmbio de €1=US$1,31. 
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atribuída ao mercado alemão, frente outros países da Europa, se deve a seu já 

consolidado mercado, onde relevantes incentivos sustentam a indústria há algum tempo 

(IRENA, 2012). Em confronto com o mercado americano, a maior quantidade de 

instalações, menores custos locais, menor burocracia e mercado menos fragmentado 

garantem menores preços (SEEL et al., 2013). 

No Brasil, a partir de consulta, atualmente um sistema FV completo e instalado 

custa em média de R$8/Wp a R$10/Wp
45

. Novamente a partir de uma análise direta de 

preços praticados no país, considerando cálculos para diversos componentes, chegou-se 

também a um valor de €3711,89/kWp ((MITSCHER & RÜTHER, 2012), cerca de 

R$9.648,60/kWp
46

 ou R$9,64/Wp.  

Em estudo feito por (EPE, 2012), porém agora com base em preço encontrado 

em mercado americano de US$3,5/kWp, aplicando sobre este impostos e tributos, o 

valor que se encontraria no mercado nacional, pós-importação, sem custos de instalação, 

seria aproximadamente R$7,66/Wp (EPE, 2012). A este um custo de instalação deveria 

ainda ser adicionado. Este valor resulta em um sobrecusto de 25% em relação à 

referência americana
47

. Em exercício similar, a partir de preços encontrados no mercado 

internacional, porém agora com custos de instalação inclusos, outro estudo chegou a um 

preço final para o mercado residencial de R$7,12/Wp (ABINEE, 2012). Com pequena 

variação, os estudos mostram coerência com o encontrado através de consulta no 

mercado nacional. 

Para uma análise ainda mais refinada para o mercado brasileiro, um estudo 

detalhado de todos os componentes do sistema deve ser feito. Por outro lado o mercado 

ainda bastante incipiente não permite a análise de um razoável número de amostras. 

Para a metodologia proposta, devido à escassez de informações mais precisas, foi 

considerado um custo de R$9/Wp para o sistema completo instalado, com ano base em 

2013. O custo anual de operação e manutenção foi considerado como sendo igual a 1% 

do sistema instalado (EPE, 2012).  

                                                           
45

 De acordo com consulta com diversos distribuidores, entre os quais, Solenerg, Solar Brasil, Neosolar e 

FC Solar entre outros. Fabricantes: Kyocera, Suntech, Canadian Solar, Sun Power e Yingli. 

46
 Considerando €1,00=R$2,60 

47
 Considerando US$1,00=R$1,75. Se considerarmos taxa de câmbio atual aprox. de US$1,00=R$2,00, o 

valor sobe para R$8,75/kWp. 
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7.1.2 - Evolução do Custo de um Sistema Fotovoltaico 

 

7.1.2.1 – Evolução Futura e a Curva de Aprendizado 

 

A evolução do custo de um sistema fotovoltaico é usualmente explicada por sua 

curva de aprendizado, elaborada de modo a tentar explicar a relação entre produção 

acumulada e custos
48

. O conceito da curva é baseado em observações no quais 

trabalhadores, máquinas e sistemas de produção, alocados em fábricas, tornam-se mais 

eficientes e medida que produzem mais unidades de um produto. Foi inicialmente 

observado na linha de montagem de aviões durante a primeira guerra (WRIGHT, 1936), 

onde horas de trabalho gastas na linha montagem decresciam em função do número 

total de aviões produzidos. O conceito de inovação técnica foi também atribuído ao 

aprendizado acumulado por (ARROW, 1962), justificando ser este o insumo da 

produção a partir do qual oportunidades de redução de custo e aperfeiçoamento 

derivam, e a partir dos quais problemas são resolvidos e superados. O uso de curvas de 

aprendizado foi posteriormente desenvolvido não só para a análise do aperfeiçoamento 

com ganhos de eficiência em um processo, mas também para o estudo de custos de 

produção em uma ótica de abordagem de toda uma indústria e não somente de um único 

fabricante (SWANSON, 2006).  

Esse tipo de abordagem é constantemente utilizado com o objetivo de se obter 

um prognóstico para dado cenário de custo, partindo-se do princípio de que a 

experiência cria oportunidades para sua redução. A variável aprendizado funciona a 

partir de uma medida quantitativa de produção acumulada. O conceito por trás é 

bastante simples: para cada vez que a capacidade instalada (de produção) acumulada de 

uma tecnologia dobra, seu custo de produção decresce a um fator – learning rate (LR). 

A produção acumulada funciona como uma aproximação para experiência acumulada 

em produzir e empregar uma tecnologia. Assim, é importante ressaltar que a curva de 

aprendizado não é função do tempo e sim de uma capacidade (experiência) acumulada. 

Em tese essa experiência se traduz em processos de inovação, economia de escala, 

padronização, P&D, entre outros (JAN SCHAEFFER et al., 2004) e, assim, a análise 

                                                           
48

 Esta curva de custos histórica é por muitas vezes aproximada através da evolução de preços, 

normalmente de mais fácil acesso BREYER & GERLACH, 2013; ARNAUD et al, 2013; KERSTEN, 

2011; NEMET, 2009. 
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através de um único fator – produção acumulada – não é capaz de prever, de forma 

precisa, o impacto de cada um dos fatores individualmente.  

Assim é necessário atentar para dois diferentes aspectos ressaltados por 

(NEMET, 2006). O primeiro é a margem relativamente alta para resultados obtidos 

através da curva de aprendizado de um estudo para outro. A variação de parâmetros de 

insumo da metodologia afeta bastante a definição do instante em que o preço do sistema 

passa a se tornar viável. Por exemplo, considerando-se um crescimento da produção em 

0,15% ao ano, o custo de um sistema fotovoltaico alcançaria $0,30/W em 2039 e 2067, 

para curvas de aprendizado de 0,26 e 0,17 respectivamente. O segundo aspecto é o fato 

de a metodologia da curva de aprendizado não permitir interrupções, isto é, a não ser 

que vários pequenos blocos de anos sejam estudados dentro do período desejado, a 

curva de aprendizado do período apresenta o mesmo valor durante todo o horizonte, se 

tornando suscetível a erros.  

Porém, no longo prazo é possível que se chegue a um ponto onde estes erros 

sejam mínimos, já que a partir de determinado patamar estas curvas não mais terão 

aprendizado, ou ao menos tal redução marginal será cada vez menor (NEMET, 2006). 

Esse fato já pôde ser observado em algumas indústrias, resultando em uma constante 

redução de sua taxa de aprendizado em razão de um produto completamente otimizado, 

caracterizada pelo achatamento de sua curva (BREYER & GERLACH, 2013). Tal 

limiar mínimo pode ser explicado devido à escassez de oferta temporária de um recurso 

primário como o silício e sua variação de valor no mercado, ou até em razão de limites 

termodinâmicos de um processo (ROCHEDO, 2011).  

E ainda, a previsão de custos através do aprendizado tecnológico negligencia 

aspectos de interação entre agentes da indústria. Sob um cenário de competição 

imperfeita, o efeito sobre o preço devido a uma variação do custo deve depender de 

como diferentes firmas reagem a esta variação. Este aspecto alerta ainda para o erro 

implícito que se tem em usar valores de preços em uma curva de aprendizado, 

originalmente feita com custos (PILLAI & MCLAUGHLIN, 2013). 

Ainda assim, com posse de cenários passados e futuros de produção acumulada 

de um bem, em conjunto com dados históricos de preços, curvas de aprendizado são 

uma importante ferramenta para o tomador de decisão. A partir de seus resultados é 

possível direcionar políticas, investimento necessário e determinar o timing certo para 
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sua aplicação (JOUVET& SCHUMACHER, 2012). Inúmeros estudos para o setor 

energético abordaram o tema, tais como para biomassa (GOLDEMBERG et al., 2004; 

VAN DEN WALL BAKE et al., 2009), eólica (IBENHOLT, 2002) e captura de 

carbono (ROCHEDO & SZKLO, 2013 e ROCHEDO, 2011). 

Para a indústria fotovoltaica, é importante ressaltar a necessidade de diferentes 

abordagens no cálculo de curvas de aprendizado quanto a cada um de seus 

componentes. Para módulos, uma análise macro do problema é o que faz mais sentido, a 

partir de uma curva de aprendizado global, uma vez que os preços costumam variar da 

mesma forma. Por outro lado inversores e Balance of System (BOS) estão mais aptos a 

serem estudados a partir de uma ótica local, onde agentes e padrões locais ditam essa 

indústria (JAN SCHAEFFER et al., 2004). 

O modelo de aprendizado comumente usado na literatura é o modelo potencial 

ou de Wright, sendo o método utilizado neste estudo. Sua equação tem a seguinte 

forma: 

       
   

Equação 10 

Onde C é o custo da unidade a ser determinada ou ultima unidade, C0 é o custo 

da primeira unidade do período estudado, “A” representa a variável acumulada no 

período e “b” é o índice de aprendizado. A forma logarítmica dessa curva é a forma 

mais usual para o cálculo do índice de aprendizado e segue a seguinte forma: 

                    

Equação 11 

A constante LR (Learning Rate) no qual um decréscimo no custo ocorre devido 

à duplicação na capacidade acumulada, e o PR (Progress Ratio) tem a seguinte equação: 

         

Equação 12 

       

Equação 13 
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O PR histórico para sistemas fotovoltaicos, a partir de estudos, encontra-se em 

média em 0,78-0,85 (Figura 37), ou seja, sua curva de aprendizado (LR) decresce a 

taxas entre 15%-22% (BREYER & GERLACH, 2013; EPIA, 2011; GREENPEACE & 

EPIA, 2011; HARMON, 2000; HOFFMANN et al., 2009; KERSTEN et al., 2011; LA 

TOUR et al., 2013; MOORE, 1982; NEMET, 2006, 2009; VAN SARK et al., 2008). 

Para alguns estudos este valor se mantém, com eventual aumento para em torno de 25% 

(JAN SCHAEFFER et al., 2004). Especificamente para módulos, o valor histórico 

observado está entre 11% e 26%, também com média de 20% (IPCC, 2012). Quando se 

fala em curvas históricas de preço referente a módulos, basicamente a referência é para 

os do tipo silício cristalino (c-Si), visto que dominavam, e ainda dominam, o período 

histórico estudado. Pesquisas para tecnologia de filme fino também vem sendo 

abordadas, indicando taxas de 16% (KERSTEN et al., 2011). 

Em estudo para o período de 1975 a 2006, NEMET (2009) coletou curvas de 

aprendizado elaboradas com objetivo de explicar a dinâmica deste período. O 

autor separou-as com base no último ano do período dos quais se propunham a 

prever. Considerando-se todas as curvas do período o autor chegou a uma média 

para LR de 21%. Para o aprendizado tecnológico em períodos onde o ultimo ano 

estudo foi 2006, está média cai para 15%. De forma geral, o preço de sistema FV 

obteve altos e baixos em relação à evolução média do período (Figura 37). Nota-

se, inclusive, um aumento de custos em alguns momentos. Este é o caso do 

período entre 2005 e 2009 em função da relativa escassez do silício à época, 

denotando que outros fatores de mercado têm importante impacto sobre o custo 

e preço final. 
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Figura 37 - Curva de aprendizado histórica FV (1980-2010).  

Fonte: Photovoltaic Technology Platform, 2011. 

 

A elaboração de uma curva de aprendizado pode ser obtida analisando cenários 

de preços históricos do setor desejado (LEEWIRAPHAN et al., 2012; PARENTE; 

GOLDEMBERG & ZILLES, 2002), através do cálculo de seu fator de aprendizado 

(learning rate). Sua validação é feita através do coeficiente de determinação R
2
 onde o 

cálculo de faixa de erros percentuais é interessante (SARK, 2008; VAN SARK et al., 

2008), assim como outros índices de sensibilidade (ALBERTH, 2008).   

 

7.1.2.2 - Fatores Explicativos de uma Curva de Aprendizado 

 

Para o caso de módulos especificamente, os três fatores principais para modelar 

a evolução do custo são: o tamanho da planta de produção, a eficiência da célula e, com 

pouco menos importância, o preço do silício. Embora a utilização de curvas de 

aprendizado seja uma abordagem amplamente utilizada para o custo de módulos, seu 

uso explica apenas parcialmente a evolução de custos (NEMET, 2006). Tal deficiência 

se explica uma vez que a curva de aprendizado é uma ferramenta de apenas um único 

fator – produção (ou experiência) acumulada, enquanto uma completa análise deve 

abordar os demais fatores (PILLAI & CRUZ, 2013; YU; VAN SARK & ALSEMA, 

2011).  
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Por exemplo, segundo NEMET (2006), plantas maiores de produção resultam 

em economias de escala devido à absorção de custos indivisíveis, assim como a 

cooperação de universidades explica em parte a redução de custos devido a ganho de 

eficiência, não indicando, então, em nenhum dos casos, ganhos devido a aprendizado.  

De maneira análoga, até recentemente o silício purificado utilizado na produção 

de células era, em grande parte, produzido por outros setores como o de micro-

processadores. Assim o aprendizado e/ou produção acumulada proveniente do setor 

fotovoltaico possuía pouco ou nenhum impacto sobre seu preço, embora o aprendizado 

ou experiência seja importante por colocar tais inovações acadêmicas em operação de 

larga escala (NEMET, 2006). Ainda segundo o autor, o aprendizado contribuiria para a 

redução de custos, em função de cada um dos fatores, em 43%, 30% e 12% em razão de 

maiores plantas, ganho de eficiência e custo do silício respectivamente.  

Dessa forma, para uma análise correta, a incorporação de todos os fatores com 

impacto no custo é necessária para cálculo do real índice de aprendizado, assim como a 

avaliação de que até que ponto a função de produção comumente utilizada para a curva 

de aprendizado é uma boa escolha (YEH & RUBIN, 2012). Modelos com objetivo de 

incorporação de alguns desses fatores, sobre a curva de aprendizado, resultam em uma 

espécie de curva de aprendizado multi-variada. A partir da análise de inserção dos 

fatores economia escala e mudanças no preço de insumos da função de produção do 

setor, (YU; VAN SARK & ALSEMA, 2011) constataram que curvas de aprendizado de 

um único fator (convencionais) são capazes de descrever, de modo satisfatório, a 

evolução dos custos de uma tecnologia em crescimento, no entanto falham em abordar 

tecnologias em estado de maturidade. Para este caso, a curva multi-variada é 

recomendada. Através de uma análise histórica da importância de P&D para a evolução 

de preços no Japão WATANABE et al. (2000), observou o impacto de P&D no 

crescimento da produção e custos de módulos, separando-os de reduções derivadas de 

economias de escala e aprendizado. KOBOS et al. (2006) calcularam learning rates 

(LR) devidos a aprendizado e pesquisa, chegando aos fatores 18,4% e 14,3% 

respectivamente. Com base em uma curva multi-variada similar à função de produção 

Cobb-Douglas, MIKETA & SCHRATTENHOLZER (2004) encontraram os fatores 

17,4% e 10% para aprendizado e pesquisa. BOSETTI et al. (2012) estudaram diferentes 

cenários de custos como função do investimento gasto em P&D para uma tecnologia 
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fotovoltaica, a partir da sugestão de alguns especialistas do setor. O índice de 

aprendizado encontrado para pesquisa ficou entre 13% e 9%. 

Grande parte dos estudos encontrados na literatura, com o objetivo de traçar 

cenários de evolução de custos ou preços, utiliza o LR de 20% comum no setor (WOND 

& LEOTHOLD, 2011). Outros optam por fazer uma análise de sensibilidade de modo a 

tentar amenizar a possibilidade de utilização de uma única taxa (BHANDARI & 

STADLER, 2009; STAFFHORST, 2006; VAN DER ZWAAN & RABL, 2003). 

Segundo BENEKING (2007 apud (BHANDARI; STADLER, 2009), uma LR de 20% 

deverá ser uma boa escolha até 2015. Em cenário feito por EPIA/GREENPEACE 

(2010) foi considerado um LR de 18% a partir de 2020, 16% a partir de 2030 e 14% de 

2040 a 2050. Para IEA (2010), uma LR de 18% foi usada para obtenção de cenários até 

2050. Para BREYER & GERLACH (2013), em sua busca pelo período em que a 

paridade tarifária seria alcançada em todos os continentes com início em 2010, uma 

LR=20% e LR=15% são boas escolhas. 

Alguns estudos tentam determinar o já dito limiar inferior de custo de um 

módulo ou o ponto a partir do qual o aprendizado tecnológico não mais existirá ou 

possuirá pouco impacto sobre a curva de custos. O módulo mais barato encontrado em 

2012, de US$0,74/Wp pode, a partir de especialistas, chegar a 0,30/Wp (BREYER & 

GERLACH, 2013). No entanto, segundo uma minuciosa análise da cadeia de produção 

de módulos fotovoltaicos, desde a obtenção do silício até a produção do módulo 

propriamente dito, com ênfase em insumos como energia, mão de obra e outros 

materiais, e ainda, considerando uma série de oportunidades de redução de custos com 

redução de espessura de módulo e ganho de eficiência, entre outros, chegou-se a limite 

de preços para o longo prazo de US$ 0,6-0,7/Wp, considerando os atuais US$ 1,1-

1,45/Wp (GOODRICH et al., 2013). Este resultado corrobora estudo feito por NEMET 

(2006) no qual os fatores citados acima seriam incapazes de permitir redução abaixo de 

US$ 0,63/Wp. Para o autor, apenas eventuais escolhas por diferentes tecnologias como 

utilização de módulos de filme finos e orgânico, resultando em uma mudança de 

paradigma tecnológico, permitiriam menor custo. Em 2004, SUREK (2005) acreditava 

que o preço de módulos seria nivelado na faixa US$1,2-1,5/Wp. A significativa 

diferença entre seu prognóstico e os anteriores pode indicar que o setor se tornou mais 

otimista no período ou que possui melhores ferramentas de previsão.   
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Para a metodologia proposta, diferentes cenários de evolução da capacidade 

instalada para o todo o globo, provenientes de instituições do setor foram considerados. 

Estes serviram para determinar diversos caminhos possíveis para evolução de preços no 

Brasil. Foi considerado que o mercado nacional, a partir do preço atualmente praticado, 

seguiria uma mesma tendência do mercado global. De fato, isto é verdadeiro quando se 

fala em módulo, mas se torna menos razoável para todo o sistema. No entanto, devido 

ao escasso conjunto de informações e instalações se comparado com Europa e EUA, e 

uma vez que o período estudado é bastante extenso, tal aproximação é considerada 

satisfatória.  

7.1.3 – Cenário de Preços para o Sistema Fotovoltaico 

 

Com o objetivo de estimar cenários futuros de preços, cenários de produção (ou 

inserção) e determinação de curvas de aprendizado são necessários, sendo estudados por 

diversos grupos de estudos do setor como NREL, EPIA e GREENPEACE. Outros não 

se basearam em uma taxa de aprendizado, mas na evolução desagregada de fatores 

relevantes (GOODRICH et al., 2012).  

Para o presente trabalho, estimou-se uma curva de preços a partir do valor de 

aprendizado encontrado na literatura. De fato, o uso de uma curva de aprendizado é 

factível para obtenção de cenários de custos de uma tecnologia. O preço final, no 

entanto, não necessariamente acompanha o crescimento/decrescimento dos custos de 

um produto em uma mesma proporção. A este subsídios podem ser concedidos, 

resultando em preço final abaixo do custo de manufatura. Da mesma forma, ao custo 

markups são comumente adicionados pelo distribuidor final de modo a lhe garantir uma 

margem de lucro. Assim para o caso proposto, será considerado o preço de um sistema 

fotovoltaico instalado, atualmente praticado no Brasil. Este será o preço utilizado para o 

ano base, no caso, 2013. Dito isto, uma segunda observação deve ser feita. Uma vez que 

o sistema instalado é composto de BOS e custo de mão de obra de instalação, duas 

variáveis ligadas diretamente a características locais de mercado, o preço final do 

sistema instalado sofre variação localmente. Por exemplo, municípios da região Norte, 

eventualmente, estão suscetíveis a um maior custo de instalação devido à provável 

escassez de mão de obra, frente a outras regiões.  
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A simplificação apresentada acima também é válida para o desenvolvimento 

deste preço ao longo do período, uma vez que este será regido por curva de aprendizado 

de módulos apenas. Assim, a metodologia aqui proposta irá considerar a evolução de 

todo o sistema, embora seja essencial destacar que uma análise feita de forma 

desagregada – por item (módulos, inversores e BOS) - provavelmente resultaria em 

curvas de aprendizado distintas, sendo a análise mais correta de mercado. 

Embora os diversos componentes de um sistema possuam diferentes taxas de 

aprendizado, onde módulos variam em uma ótica global enquanto outros componentes 

têm comportamento local, no geral o sistema como um todo costuma ter um 

aprendizado parecido com o apresentado para módulos, por volta de 20% (LR = 0,2), 

sendo este o aprendizado utilizado em diversos estudos (BREYER & GERLACH, 2013; 

ARNAUD et al, 2013; KERSTEN, 2011; NEMET, 2009). De modo a optar por um 

aprendizado ligeiramente mais conservador, para o cenário de referência do presente 

estudo, duas diferentes taxas de aprendizado foram utilizadas, uma LR=0,18 de 2013 até 

2020 e LR=0,16 de 2020 até 2030. É considerado que o aprendizado tecnológico se dará 

principalmente por um efeito industrial de serviços e componentes. A partir da definição 

de curva de aprendizado, faz-se necessário considerar um cenário de evolução de 

capacidade instalada e, portanto, de produção industrial de sistemas fotovoltaicos.  

 

7.1.3.1 – Cenários Futuros para a metodologia proposta 

 

O estudo de cenários é difícil tarefa. Para cenários de demanda de energia, 

fatores socioeconômicos são de extrema relevância. Uma sociedade onde mais pessoas 

têm acesso a serviços e utensílios básicos certamente acarretará em maior demanda. 

Elaborar um cenário produz incertezas, embora sirva como importante ferramenta para 

elaboração de políticas.  

Para a indústria fotovoltaica, diversos cenários foram feitos na última década. 

Para estes, se comparados com o cenário real observado, o principal ponto é que todos 

subestimaram a evolução da capacidade instalada em sistemas fotovoltaicos, abaixo da 

curva real registrada (Figura 38). Se analisarmos a capacidade instalada em 2010 de 

cerca de 40.000 MW, essa se encontrou, por exemplo, 30% acima do primeiro relatório 
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Solar Generation (SGI)
49

 feito em 2001. Mesmo o relatório de 2008 (SG V 2008), do 

qual se esperava maior precisão devido à proximidade do evento (2010) ficou abaixo do 

acontecido dois anos depois, embora tenha sido em conjunto com o relatório de 2007 

(SG IV 2007) o que mais se aproximou da realidade.  

 

Figura 38 - Cenários de desenvolvimento de capacidade instalada FV na última década e cenário 

real.  

Fonte: EREC/GREENPEACE, 2012. Adaptado. 

 

Para cenários futuros, alguns estudos (PV Roadmap/Renewable Energy 

Roadmap) são encontrados na literatura (EPIA, 2013; EPIA, 2012; EPIA, 2011; EREC, 

2011; IEA, 2010; GREENPEACE/EPIA, 2010; EPIA, 2010b, EREC/GREENPEACE, 

2008; WEO, 2009, EREC, 2004). Embora cenários tenham o desenvolvimento esperado 

                                                           
49

 O relatório Solar Generation é uma cooperação entre GREENPEACE e EPIA onde, desde o primeiro 

em 2001, mais 6 relatórios foram publicados. 
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de outros fatores como insumo, estes muitas vezes são também extrapolados de forma 

diferente à tendência esperada, de modo a analisar políticas, subsídios ou mudança 

comportamental. Na Figura 38 é possível observar grande variância entre o cenário mais 

conservador e o mais utópico para desenvolvimento do mercado fotovoltaico. 

 

Figura 39 - Cenários de desenvolvimento de capacidade instalada FV até 2030.                                 

Fonte: (EREC & GREENPEACE, 2012). Adaptado. 

 

Para a metodologia proposta os seguintes cenários, indicados acima, foram 

utilizados: Energy Revolution 2010 (ER 2010), Energy Revolution 2012 (ER 2012), 

World Energy Outlook 2009 (IEA WEO 2009 – REF) e World Energy Outlook 2011 

(IEA WEO 2011 – REF; KHATIB, 2012). Além dos cenários acima expostos, foram 

utilizados: Technology Roadmap - Solar Photovoltaics (IEA - PV Roadmap), Energy 

Technology Perspectives 2008 – Bluemap Scenario (IEA/ETP 2008 – Bluemap) e o 

European Photovoltaic Industry Association – Market Outlook until 2017 (EPIA - High 
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e Low), sendo este complementado pelo cenário feito por Greenpeace e EPIA em 2010 

(Solar Generation VI).  

O IEA – PV Roadmap foi feito em 2010 através de contribuição de stakeholders 

da indústria fotovoltaica, setor de energia, pesquisa e desenvolvimento, instituições 

financeiras e governamentais (IEA, 2010). Para 2050 há prognósticos de que energia 

solar fotovoltaica alcance 11% da produção global de eletricidade em 2050. Para tanto, 

o crescimento da indústria deve ficar em 17% ao ano para a próxima década, o que 

resulta em uma capacidade instalada de 200 GW para 2020. De 2020 a 2030 a taxa 

crescimento da indústria sofre pequena desaceleração, com crescimento de 11% por ano 

o que leva a aproximadamente 900 GW em 2030, em cujo total o setor residencial 

representa mais de 50%. Em 2040 e 2050, a capacidade instalada estaria em 2000 e 

3000 GW respectivamente (IEA, 2010, 2010b). Outro cenário elaborado pela agência 

internacional utilizado nessa metodologia é o Bluemap Scenario 2008, proveniente de 

outro relatório periodicamente publicado, o Energy Technology Perspectives
50

daquele 

ano. Não foi possível obter seus dados diretamente através do relatório, assim estes 

foram obtidos através de IEA (2010). O cenário teve como objetivo determinar qual 

deveria ser o desenvolvimento de tecnologias de geração de energia, em todo o mundo, 

de modo a atingir níveis de emissão encontrados em 2005. O prognóstico foi feito 

através do modelo de otimização MARKAL
51

, com o objetivo de atender a demanda de 

energia, dadas restrições como acesso limitado a recursos naturais e demanda de 

energia.  

Para o EPIA Global Outlook 2017 (EPIA, 2013) em um cenário BAU - Business 

as Usual, no curto prazo espera-se que haja redução no crescimento de novos sistemas 

no mercado europeu, provavelmente em razão da crise no continente. Embora o  

                                                           
50

 O relatório Energy Technology Perspectives(ETP)é elaborado e publicado periodicamente pala Agência 

Internacional de Energia (EIA). Embora o cenário aqui utilizado (Blue map) seja proveniente do relatório 

de 2008, é importante destacar a existência de um relatório mais atualizado, com data de publicação em 

2012. Não foi possível, porém, obter acesso a este relatório. 

51
 O modelo bottom-up MARKAL foi desenvolvido no Energy Technology Systems Analysis Programme 

(ETSAP), subprograma da Agência Internacional de Energia (IEA). O modelo teve como objetivo inicial 

servir de base para o cumprimento das metas designadas pelo United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC). O modelo é útil no auxílio à tomada de decisão de políticas energéticas e 

ambientais, encontrando soluções de menor custo, permitindo a análise de uma gama de diferentes 

cenários (ETSAP, 2013). 
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restante do mundo apresente crescimento, este não deverá ser suficiente para manter as 

taxas de crescimento da década de 2000. Ainda assim o crescimento em 2015, 2016 e 

2017 deve se encontrar em 36,8 GW 42,3 GW e 48,3 GW, respectivamente. Vale 

ressaltar que para os relatórios anteriores da associação, o prognóstico para 2015 e 2016 

era de 31,8 GW e 38,8 GW (EPIA, 2012) e 23,9 GW para 2015 (EPIA, 2011b), sendo 

possível assim observar o otimismo da associação em relação às previsões anteriores e 

superação das expectativas antes vislumbradas. Sob uma ótica de incentivos políticos – 

policy driven, um cenário paralelo foi traçado, segundo o qual a capacidade instalada 

será de 63 GW, 74 GW e 84 GW, em 2015, 2016 e 2017 (EPIA, 2013). Isto indica um 

acréscimo de 70%, 75% e 74% em relação ao BAU em virtude de incentivos 

governamentais. Dessa forma, para ambos os cenários, a capacidade instalada para 

2015, 2016 e 2017 será 197,6 GW e 264,39 GW; 239,9 GW e 338,6 GW; 288,2 GW e 

422,89 respectivamente. Do total instalado previsto para 2017, para ambos cenários, 

53,8 GW e 70,3 GW se encontrarão nas Américas (EPIA, 2013).  

Com finalidade de extrapolar o cenário acima indicado até 2017, até o horizonte 

de longo prazo, foi usado o cenário feito por (GREENPEACE; EPIA, 2011) até 2050. 

Esta extrapolação foi considerada razoável, uma vez que um dos grupos responsáveis 

(EPIA) é o mesmo do estudo anterior, e ainda os números apresentados para a próxima 

década são bem próximos, indicando inclusive uma possível relação entre ambos. Para 

este estudo dois diferentes cenários foram também propostos. Para o cenário “mudança 

de paradigma – paradigm shift scenario”, como o próprio nome sugere um novo 

direcionamento por parte de ações governamentais para políticas energéticas é 

considerado, de energias convencionais em direção a um maior incentivo às renováveis. 

Este cenário representaria o real potencial técnico para energia fotovoltaica ao redor do 

mundo. Em suma, trata-se de um cenário ambicioso, porém alcançável. O chamado 

“cenário acelerado – accelerated scenario”, apresenta um comprometimento político 

bem abaixo do anterior e pode ser visto como uma continuação dos incentivos 

praticados atualmente, sem a necessidade da entrada de nenhuma inovação tecnológica. 

A partir disso foi considerado crescimento de mercado para os cenários, mudança de 

paradigma e acelerado, de 42% e 26% (2011-2020), 11% e 14% (2021-2025), 9% e 

10% (2025-2030), 7% e 7% (2031-3035), 5% e 6% (2035-2040) e 4% e 4% (2041-

2050). Ambos os cenários consideram um grande crescimento dos EUA até 2020, 

quando, a partir desta data, os destaques serão China e Índia, impulsionando assim o 
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crescimento de regiões além da Europa. África, Oriente Médio e América Latina, 

atingiriam crescimento relevante somente a partir de 2030. Ao longo do período, 

sistemas conectados à rede continuarão tendo maior relevância em países 

desenvolvidos, enquanto a mesma modalidade ocorrerá em países desenvolvidos 

somente em grandes centros urbanos. Para estes, principalmente na Ásia e África, 

sistemas isolados terão ainda importante papel, de modo a fornecer energia para 

pequenos vilarejos (GREENPEACE/EPIA, 2010). 

Também elaborado pelo Greenpeace, agora em conjunto com o European 

Renewable Energy Council (EREC), o Energy Revolution é estudo com objetivo de 

analisar cenários factíveis de troca de energias convencionais por renováveis, sempre 

com horizonte até 2050. O modelo considera fatores como crescimento demográfico, 

PIB e evolução no custo de combustíveis fósseis. Em sua ultima versão (ER 2012), 

prevê crescimento de 37% de energias renováveis até 2020 e 61% até 2030. Assim a 

capacidade instalada de renováveis seria de 15.100 GW em 2050. O alcance da energia 

fotovoltaica em todo o mundo estaria em 1764 GW em 2030 e 4548 GW em 2050. 

Especificamente para a América Latina, estes valores seriam 74 GW e 243 GW em 

2050 (EREC& GREENPEACE, 2012). O relatório de 2010 (EREC & GREENPEACE, 

2010) criou dois cenários distintos. O primeiro intitulado Energy Revolution Scenario 

(ER 2010) tem como objetivo reduzir emissões de CO2 em 10 gigatoneladas por ano até 

2050, com objetivo de se manter o aumento de temperatura global até+2°C. O cenário 

almeja ainda a eliminação de geração de energia através de usinas nucleares. Para este 

cenário, todo tipo de geração de energia renovável já rentável é adicionada. O segundo 

cenário, com nome de Advanced Energy Revolution (Advanced ER 2010), considera 

uma ainda maior redução na emissão de CO2. Ambos os cenários consideram igual 

crescimento demográfico e desenvolvimento econômico. 

O terceiro e quarto crescimento de mercado considerado para a metodologia 

proposta, foram os cenários de referência apresentados nos relatórios World Energy 

Outlook 2009 e 2011. O primeiro serviu também de referência para o estudo anterior. 

Para sua confecção fatores como crescimento econômico e crescimento da demanda 

global de energia elétrica foram também levados em conta (refs. 2009 e 2011). Em 

relação a políticas e incentivos às energias renováveis e mitigação de gases de efeito 

estufa, ambos os cenários mantêm exatamente os padrões apresentados à época. Não foi 

possível obter acesso preciso às evoluções de energia fotovoltaica para ambos os 



 

     128 

estudos diretamente de seus relatórios. Assim, suas evoluções até 2050 foram obtidas a 

partir de alguns dos relatórios aqui apresentados (IEA, 2010; IREC/GREENPEACE, 

2012; IREC/GREENPEACE, 2010) e de (KHATIB, 2012). Para o relatório de 2011, 

uma vez para este só se obteve dados até 2030, uma linha tendência linear foi calculada 

até 2050 em ambiente Excel. 

Dentre os cenários utilizados para análise, é possível afirmar que o cenário de 

referência do WEO 2009 é o mais conservador enquanto o EPIA (Policy Driven) em 

conjunto com o Energy Revolution 2012 são os mais arrojados. Enquanto o primeiro em 

2050 prevê uma capacidade instalada acumulada menor que 500 GW, os dois últimos 

no mesmo instante já terão ultrapassado a marca de 4500 GW. Cenários moderados 

apontam 3000 GW de capacidade.  

 

 

Figura 40 - Capacidade Instalada Fotovoltaica Acumulada até 2050 (GW).                                

Fonte: Elaboração própria a partir de IEA (2010), EPIA (2013), GREENPEACE/EPIA (2010), 

EREC/GREENPEACE (2012) e EREC/GREENPEACE (2010). 

 

7.1.3.2 - Cenários futuros de preços 
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Assim, a partir de cada um dos cenários de desenvolvimento uma curva de 

preços pôde ser estimada, com base nas equações Equação 10 com um aprendizado 

tecnológico LR = 20%. A curva de preços obtida (Figura 41), de modo ilustrativo, 

possui preço inicial de US$ 5,71 em 2010, valor este similar ao observado no mercado 

americano. A partir do cenário global de desenvolvimento da indústria EPIA – Policy 

Driven escolhido aleatoriamente, o preço em 2020 para todo o sistema seria de US$ 

3,71/Wp. Considerando o cenário global Bluemap da agência, o valor para o mesmo 

ano seria US$ 4,97/Wp. Vale destacar que a partir dos cenários obtidos é possível fazer 

previsões para qualquer mercado, onde a modificação se daria apenas no preço inicial 

do sistema. Outra formar de elaborar análises de sensibilidade é mudar o aprendizado do 

período, abordagem esta feita mais a frente. É interessante notar que uma vez que tais 

cenários de desenvolvimento são dinâmicos, o cenário que propiciava o sistema com 

maior custo em um ano, pode já não o ser em anos seguintes. É isso o que acontece se 

analisarmos o ano de 2030 onde, a partir da curva de preços elaborada, agora o cenário 

que propicia o sistema de menor preço é o Energy Revolution 2012 enquanto o de maior 

valor é o WEO 2011. 
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Figura 41 - Evolução de Preços Sistema FV até 2050.  

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

É importante destacar que, embora alguns dos cenários usados, quase 

considerados utópicos, tenham resultado em preços baixos, estes estão ainda acima do 

previsto por outros estudos. Embora para 2020 o cenário resultante de evolução de 

mercado do Energy Revolution 2012 leve a custos de capital de US$ 2,95/Wp, este se 

encontra ainda acima de US$ 2,29/Wp, previsto por (GOODRICH et al., 2012).Por 

outro lado, este estudo considerou evolução de preços para cada um dos itens do sistema 

(Figura 42) o que não foi considerado no presente trabalho e pode justificar a diferença. 

Partindo também de um valor de US$5,71/Wp (média da faixa entre US$7,2/Wp-

US$4,7/Wp) em 2010, o estudo atingiu US$2,29/Wp em2020. Somente devido à 

melhora na eficiência de conversão das células, a redução de preço no período foi 

US$0,71/Wp e a redução em razão do custo dos módulos foi estimada em US$1,42/Wp. 
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Além disso, é apontado que métodos de instalação, experiência e custos da cadeia de 

suprimentos deixem o processo ainda mais simplificado e padronizado. 

 

Figura 42 - Prognóstico custo FV no mercado americano, por item, para 2020.  

Fonte: (GOODRICH et al., 2012). 

Outra estimativa pouco mais conservadora (NREL; BLACK & VEATCH, 2012) 

sugere em 2020 um valor de US$3,75/Wp e US$2,93/Wp para 2050. Ambos os valores 

foram calculados para sistemas de até 4 kWp. Ao longo do período os principais fatores 

de redução do custo relatados foram aprimoramento da tecnologia, economias de escala 

industrial, aumento da oferta de recursos primários como o silício e etc. Estipulando 

mesmo custo inicial em 2010, a evolução de preços indicada abaixo (Tabela 26) tem 

semelhança, para os primeiros anos, como a evolução de custos do cenário BAU do 

EPIA. A partir de 2030 a queda de preços sofre considerável desaceleração, indicando 

possivelmente o uso de uma menor taxa de aprendizado por parte da simulação feita 

para o mercado americano. 
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Tabela 26 - Estimativa de custos para sistema fotovoltaico residencial de até 4 kW.  

Fonte: (NREL; BLACK & VEATCH, 2012) - (Adaptado). 

Finalmente para o mercado europeu, previsões feitas (Figura 43) se coadunam 

também com alguns dos cenários de preços (Figura 41). Na Alemanha, o custo de um 

sistema tinha o valor de €2,70/Wp em 2010. Para os próximos 10 anos, segundo 

estimativas e dependendo do segmento, o custo pode cair até €1,59/Wp. Calculada esta 

evolução com preço inicial de €2,7/Wp, agora com base na curva de preços obtida, a 

projeção (Figura 43) se assemelha bastante com a dos cenários dos dois relatórios WEO 

de 2009 e 2011, ambos a partir de seus respectivos cenários de referência. Já a projeção 

baixa, é similar à evolução incentivada da própria EPIA – Policy driven, assim como os 

cenários Energy Revolution feitos por Greenpeace e EREC. 

 

 

Figura 43 - Evolução do custo médio de um sistema fotovoltaico no mercado Europeu até 2020. 

Fonte: EPIA, 2011 - Traduzido. 

Assim, para uma melhor previsão de evolução do custo total do sistema e 

indiretamente de seu preço, é aconselhável o estudo de seus componentes 

separadamente e deve-se atentar para fatores exógenos relevantes. Enquanto grande 

parte dos sistemas instalados encontra-se na Europa, 80% dos módulos são fabricados 

além de seus domínios. Assim, a geopolítica do mercado fotovoltaico pode ter grande 
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relevância sobre o este mercado. Flutuações no dólar americano e no renminbi chinês, 

frente ao euro, merecem especial atenção (EPIA, 2011). 

7.1.4 - Evolução de Preço no Mercado Brasileiro 

7.1.4.1 – Estado Atual da Indústria 

 

Atualmente, a indústria fotovoltaica brasileira é praticamente inexistente, 

contando com apenas um fabricante (montador) de painéis. A empresa Tecnometal 

iniciou sua produção de módulos em 2010, com capacidade de produção de 25 MWp ao 

ano. A empresa importa as células e faz a montagem dos módulos através de sua planta 

localizada em Campinas (ABINEE, 2012).Daqui para frente, o desenvolvimento do 

setor possui dois caminhos possíveis e distintos. Ou continua-se a importar as células 

prontas sendo apenas montado o módulo no Brasil ou se consolida uma indústria do 

setor para fabricação do próprio silício grau solar. Assim, com o objetivo de se estimar 

cenários futuros do custo de sistemas FV no país, ambas as alternativas devem ser 

abordadas. Estudos vêm sendo feitos na área (ANEEL, 2011; CGEE, 2010), embora 

ainda de forma tímida, sem resultados muito concretos.  

O primeiro caminho possível é a estruturação de fábricas de módulos 

fotovoltaicos (montagem), tal como feita por China e Coréia (EPE, 2012), isto é, 

importam-se lâminas de silício prontas do exterior, sendo o painel fotovoltaico montado 

posteriormente no país. Esta abordagem de mercado é a consolidação da indústria no 

setor mais factível, no curto e médio prazo.  

A segunda, mais complexa, porém mais interessante para o país, está 

condicionada à instalação de indústrias de beneficiamento do silício propriamente dito, 

para fabricá-lo no grau de pureza solar. O Brasil é o país com uma das maiores reserva 

de quartzo de qualidade do mundo, de onde o silício é extraído, sendo grande produtor 

de silício grau metalúrgico. Este possui grau de pureza 99,5%, enquanto o utilizado na 

indústria fotovoltaica (grau solar) possui alto nível de pureza, cerca de 99,9999% – o 

chamado silício com “seis noves de pureza”. Comumente fabricado pela rota 

eletrônica
52

onde silícios ainda mais puros são necessários, a obtenção de silício grau 

                                                           
52

 Rota eletrônica utilizada para fabricação de silício grau eletrônico 99,9999999% de pureza (“nove 

noves de pureza”) através do processo Siemens. Assim o silício grau solar é um subproduto dessa rota. 
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solar através da rota metalúrgica vem sendo estudada no país (CGEE, 2009; RIBEIRO 

et al., 2011; UNICAMP, 2012). Neste caso, o Brasil poderia ter importante papel, já 

possuindo fábricas estabelecidas na área (ABINEE, 2012; CGEE, 2009; EPE, 2012). A 

menor quantidade de resíduos prejudiciais ao meio ambiente, e ainda, a menor 

quantidade de energia necessária tornaria a rota metalúrgica ainda mais barata e atrativa 

(CGEE, 2009). No entanto, ao menos para pequeno e médio prazo, a fabricação desse 

tipo de silício em larga escala enfrenta ainda alguma dificuldade (Tabela 27). 

 

Tabela 27 - Dificuldade para o início da produção de silício grau solar pela indústria brasileira. 

Fonte: CGEE, 2009 - Adaptado. 

 

Para outros componentes tais como inversores e BOS é necessário estudo 

completo com equipamentos disponíveis no mercado brasileiro, tal como feito por 

(VARELLA et al., 2009), assim como respectivo histórico de preços e prognóstico de 

preços futuros (curva de aprendizado). Como dito, estes componentes normalmente 

seguem tendência local de preços, assim para correta previsão de preços no mercado 

nacional sua desagregação torna-se fundamental. 

Dificuldades Produção de Silício Grau Solar no Brasil

As empresas deveriam ser detentoras de reservas de quartzo de qualidade, para serem competitivas 

mundialmente.

Quase não há mão de obra especializada neste setor de purificação de silício e obtenção de lâminas de silício 

mono ou multicristalino. Mesmo as indústrias alemãs advertem para a dificuldade de se encontrar mão de 

obra qualificada naquele país.

A PD&I nas universidades e centros de pesquisas no Brasil está em nível de laboratório, não em nível de 

plantas pilotos ou industriais.

O País ainda não domina completamente a tecnologia em nível industrial.

O mercado de silício grau solar é um mercado “fechado” e de difícil colocação de produtos. Os contratos são 

realizados por períodos de 10 anos e empresas tradicionais de células solares e módulos fotovoltaicos estão 

estabelecidas em relação aos fornecedores.

Competição com a indústria chinesa, que já é estabelecida e que está se preparando para entrar no mercado 

mundial de forma dominante.
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7.1.4.2 - Perspectiva do mercado brasileiro para metodologia proposta 

 

Uma vez que a produção nacional de módulos fotovoltaicos é praticamente nula 

e seu desenvolvimento mostra-se ainda bastante incipiente, para o presente trabalho foi 

considerado que o país ainda se manterá por um bom tempo como importador de 

células. Assim é razoável considerar que a variação de preços praticados no país, 

acompanhe tendências do mercado europeu, americano e chinês, assim como suas 

respectivas curvas de aprendizado. A exceção se daria no que tange os componentes 

como inversores e, sobretudo BOS. Porém, uma vez que tais dados não se encontram 

com facilidade na literatura, para a metodologia proposta a curva de aprendizado de 

módulos fotovoltaicos é considerada para todo o sistema. Vale lembrar que tal hipótese 

é bastante razoável, visto que a curva de aprendizado de todo um sistema fotovoltaico 

tem-se encontrado também em torno de 20% (IPCC, 2012).  

Assim, o cenário de referência elaborado para o mercado brasileiro a partir de 

cada um dos cenários internacionais de desenvolvimento do mercado e com preço 

inicial para o sistema instalado de R$9/Wp, apresenta preços na faixa de R$ 6,0-7,6 /Wp 

para 2030 e R$ 4,7- 6,9 /Wp para 2050. O cenário de referência utilizado no estudo com 

base no desenvolvimento da indústria do WEO 2009 e aprendizado LR = 18% até 2020 

e LR = 16% até 2050 é apresentado em destaque, onde para 2030 o preço do sistema 

fotovoltaico se encontrará em R$ 7,33/Wp (Figura 44).  
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Figura 44 - Evolução de preço de sistema FV no mercado brasileiro.  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

7.2–Parâmetros Técnicos para o Sistema Fotovoltaico – System Advisor Model 

(SAM) 

 

O modelo SAM criado pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL) 

tem como finalidade a análise de desempenho e financeira com o objetivo de apoio a 

decisão no âmbito de energias renováveis (BLAIR et al., 2008). É através de sua 

plataforma que os modelos de inserção de energia solar PV foram formulados. Aqui são 

apresentados os respectivos parâmetros utilizados em sua modelagem. Embora o 

programa permita uma análise agregada também de parâmetros financeiros, apenas os 

dados de geração de energia elétrica foram utilizados por este estudo.  

4,50

4,75

5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75

7,00

7,25

7,50

7,75

8,00

8,25

8,50

8,75

9,00

9,25

2010 2020 2030 2040 2050 2060

P
re

ço
  S

is
te

m
a 

 F
V

 (
R

$
/W

p
)

Anos

EPIA/Solar Generation BAU

EPIA/Solar Generation 
Policy Dirven

IEA - Bluemap 2008

IEA - PV Roadmap

IEA - WEO 2009 (Ref)

IEA - WEO 2011 (Ref)

Energy [R]evolution 2010

Energy [R]evolution 2010 
(Adv)

Energy [R]evolution 2012



 

     137 

De modo a determinar a geração de energia fotovoltaica, modelos de 

desempenho são utilizados pelo SAM. O módulo escolhido tem sua geração calcada em 

metodologia usada pelo California Energy Comission (CEC), detalhadamente descrita 

em (DE SOTO, 2004) e de acordo com variação de temperatura em (NEISES, 2011). 

Outros módulos disponíveis no banco de dados do SAM têm geração baseada em 

metodologia elaborada pelo Sandia National Laboratories (KING et al., 2004), onde 

pontos de corrente de curto circuito, tensão de circuito aberto e ponto de máxima 

potência, e suas respectivas variações com fatores como irradiação e temperatura, são 

observados. 

A geração de energia elétrica determinada pelo sistema considera produção hora 

a hora a partir dos dados meteorológicos locais típicos, resultando em uma produção de 

energia (kWh) mês a mês e em um valor para todo ano. Após o primeiro ano, uma 

redução anual na produção de eletricidade ocorre devido à degradação natural do painel. 

A energia líquida gerada é também ajustada pelo falo fator de disponibilidade, fator este 

que representa eventuais momentos de inatividade do sistema. Outros fatores com 

impacto direto na geração de energia, servindo de insumo para a rodada do programa 

são: rastreamento solar, inclinação e azimute.  

A inclinação ótima de um painel fotovoltaico de modo a maximizar a geração de 

energia anual é assunto recorrente entre diversos estudos (BAKIRCI, 2012; 

GHARAKHANI SIRAKI & PILLAY, 2012; GUNERHAN & HEPBASLI, 2007; 

SADINENI; ATALLAH & BOEHM, 2012). De certa forma, é senso comum na 

literatura que a inclinação ótima é igual ou próxima à latitude local (GOPINATHAN, 

1991; GUNERHAN & HEPBASLI, 2007), embora outros estudos indiquem alguma 

variação acerca deste valor (YADAV & CHANDEL, 2013). De fato, aplicando valores 

aleatórios de inclinação próximos a latitude local, o resultado apresentado pelo SAM, de 

forma geral, indica uma inclinação ótima maior que a latitude, a partir do modelo 

elaborado por (PEREZ et al., 1987). Por fim, pode ser vantajoso a instalação do sistema 

em inclinação da edificação de modo a aproveitar sua fachada, sendo assim é importante 

atentar ao trade-off entre o ganho de produtividade a uma inclinação ótima e o ganho 

logístico e econômico para uma inclinação pré-determinada (URBANETZ et al., 2011; 

ZOMER et al., 2013). 
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Para o presente estudo, não se almeja tentar identificar qual é a melhor 

inclinação para maximização da geração. De fato, este coeficiente apresenta variação de 

acordo a própria latitude assim como fatores meteorológicos. Segundo método de 

regressão linear elaborado por (CRONEMBERGER et al., 2012) a partir de amostras 

para sítios localizados no Brasil, a inclinação ótima pode ser estimada a partir do 

seguinte polinômio (Equação 14) com coeficiente de determinação R
2
 = 0,951 ou de 

forma simplificada (Equação 15) com coeficiente de determinação R
2
 = 0,930. O valor 

encontrado a partir da segunda equação serviu de marco inicial para obtenção a 

inclinação utilizada. Posteriormente, a fim de se obter valores ótimos de inclinação, 

valores aleatórios próximos ao valor encontrado foram inseridos no SAM até que um 

valor considerado satisfatório fosse alcançado. 

 

                
                                                       

Equação 14 

 

                       

Equação 15 

Onde; βotim é a inclinação ótima que maximiza a geração de energia elétrica e Ө 

é latitude local. 

Outro fator de grande relevância na geração de um sistema fotovoltaico, o 

azimute ótimo de forma geral aceito na literatura é orientado para o norte (azimute = 0 

grau) para sítios localizados no hemisfério sul e, orientação para o sul (azimute = 180 

graus) para sítios localizados no hemisfério norte (MEHLERI et al., 2010; YANG & 

LU, 2005). Assim, o azimute escolhido para todos os casos é igual a zero grau, com 

exceção de Boa Vista no qual foi usado um azimute de 180 graus, uma vez que este se 

localiza acima da linha do Equador. Assim, geograficamente, o azimute e a inclinação 

do módulo fotovoltaico são provavelmente os dois principais parâmetros de variação da 

produtividade de um sistema (Figura 45). 



 

     139 

 

Figura 45 - Porcentagem de Radiação Solar para diferentes combinações de azimute (azimuthal 

deviation) e incilnação (tilt angle) para a cidade do Rio de Janeiro. O detalhe (pontos pretos) é 

referente a combinações de azimute/inclinação encontradas no aeroporto Santos Dumont. 

Fonte: (ZOMER et al., 2013) 

O painel escolhido foi do tipo silício policristalino, por ser este o mais utilizado 

atualmente em todo o mundo. A base de dados de equipamentos do SAM é bastante 

vasta, abrangendo os módulos mais variados e utilizados em todo o mundo. O banco de 

dados referente a inversores é igualmente satisfatório. Tanto para o módulo como para o 

inversor, foram escolhidas marcas presentes no mercado brasileiro e que se acredita 

serem das mais utilizadas no mercado nacional. O módulo escolhido tem eficiência 

nominal de conversão de 15,40% e área do módulo de 1,429 m
2
, sua capacidade em 

condições padrão é de 220 Wp. 

Tipo Fixo

Eficiência Latitude

Potência Módulo 0°

Área

Paineis

Strings

Potência Arranjo 0,50%

Área Arranjo 1%

Sistema Fotovoltaico

Silício Policristalino

15,40%

220 Wp

1,429 m2

Inclinação 

Azimute

2,2 kWp

14,29 m2

1

10

O Azimute de 0° foi utilizado para todas as cidades com exceção de Boa 

Vista no estado do Roraima, localizado a cima da linha do Equador, onde 

uma azimute de 180° foi usado.

Degradação Mòdulo

Perdas BOS

Dados Meteorológicos

INPE/LabSolar

Sistema de Posicionamento

Rastreamento

 

Figura 46 - Características do arranjo FV utilizado no modelo.  

Fonte: Elaboração própria. 

 



 

     140 

A curva característica corrente-tensão (I x V) do módulo
53

 (Figura 47) apresenta 

as seguintes características: potência máxima (Pmp) igual a 220,24Wcc; tensão de 

máxima potência (Vmp) igual a 26,6Vcc; corrente de máxima potência (Imp) igual a 

8,28Acc; tensão de circuito aberto (Voc) igual a 33,2Vcc e corrente de curto circuito 

(Isc) igual a 8,98 Acc. 

 

Figura 47 - Curva característica IxV do módulo utilizado no modelo.  

Fonte: (NREL, 2013). 

  

                                                           
53

 Irradiância = 1.000 W/m
2
 e Temperatura = 25 °C. 
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8–Resultados do Modelo Elaborado 

8.1 - Cenário Técnico 

 

O cenário técnico se caracteriza por apresentar o potencial de instalação de 

energia solar fotovoltaica em residências, caso não houvesse restrição orçamentária. 

Assim, tais cenários variam basicamente em razão do número de domicílios e classe 

de rendimento domiciliar, assim como radiação solar com nos 122 diferentes 

grupos. A potência instalada permitida pelo modelo para uma dada residência varia 

de acordo com o consumo domiciliar.  

A potência instalada em 2013 é o disponível atualmente, sendo adicionada 

anualmente uma capacidade potencial devido o crescimento anual do número de 

domicílios, podendo ser entendido como o crescimento natural de uma cidade 

(Figura 48). Como esperado, a região sudeste é de longe a mais promissora, levando 

em conta apenas a disponibilidade de telhados. A região possui atualmente espaço 

disponível para a instalação de 33,38 GWp de sistemas fotovoltaicos. Este valor 

aumentaria para 53,30 GWp (Sudeste SR
54

), caso a restrição de carga
55

 (potência) 

não existisse. O potencial atual da região é maior do que o potencial em 2037 de 

todas as demais, considerando curvas com restrição. O posto é perdido apenas se 

comparado com a curva sem restrição da região nordeste, que indica um potencial 

em 2037 de 43,67 GWp. A região sudeste é também a região onde a diferença na 

inclinação entre as retas, com e sem restrição, é maior, sendo, então, a região com 

maior aumento de potencial de instalação de painéis fotovoltaicos, caso o marco 

regulatório fosse alterado. A região com menor diferença entre a derivada de suas 

retas é a Centro-Oeste.  

 

                                                           
54

 SR – Sem Restrição de Carga. 

55
  A restrição de carga (potência instalada) é apresentada na seção 6.6.2. 
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Figura 48 - Cenário técnico de capacidade instalada por região.  

Fonte: Elaboração própria 

Por município, como esperado, os maiores potenciais são observados em meio 

urbano nas grandes cidades, onde há maior disponibilidade de residências. A maior 

capital do país, São Paulo, possui potencial equivalente a um décimo da capacidade 

instalada em todo o planeta em 2010. A cidade de Maceió, com o décimo potencial 

do país em área urbana, tem a viabilidade técnica de instalação de aproximadamente 

600 MWp ou o equivalente a soma da capacidade instalada atualmente no Oriente 

Médio e África. 

Na comparação entre os ambientes estudados, a área com maior potencial em 

meio rural possui 1,46% do potencial do maior potencial em centros urbanos. Se 

fosse um município, a soma dos 10 maiores potenciais em meio rural seria apenas o 

décimo oitavo do potencial em meio urbano. 
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Tabela 28 - Municípios com maior potencial de instalação de sistemas para o ano de 2013, por 

estado, para área urbana e rural. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Grosso modo, a geração de energia elétrica por região segue a tendência da 

capacidade instalada, embora não necessariamente isso seja uma regra, devido aos 

diferentes dados de radiação solar. A ordem em que cada região se encontra em 

relação à quantidade de energia gerada em relação a outras regiões se manteve quase 

idêntica. A região sudeste continua com o posto de região com maior potencial, 

podendo produzir em um cenário técnico em 2014 (ano 1) 48 TWh/ano de 

eletricidade. Caso não houvesse restrição de potência, o potencial já em 2013 seria 

de 78 TWh/ano de energia. A região nordeste antes com 18,4% da capacidade 

Município UF Potencial (MWp) Município UF Potencial (MWp)

São Paulo SP 4831,9 São José de Ribamar MA 70,7

Rio de Janeiro RJ 2940,7 Petrolina PE 40,1

Salvador BA 1802,7 São Paulo SP 33,9

Fortaleza CE 1517,7 Lagarto SE 28

Belo Horizonte MG 1077 Brasília DF 27,3

Recife PE 994,9 Teresina PI 25,5

Brasília DF 981,3 Feira de Santana BA 25,4

Curitiba PR 799,4 Itapipoca CE 25

Porto Alegre RS 705,5 Cabo Frio RJ 17,8

Maceió AL 580,3 Arapiraca AL 17,7

São Luiz MA 558,8 Ceará-Mirim RN 16,1

Goiâna GO 519 Piraquara PR 14,7

Natal RN 508,7 Canguçu RS 11,9

João Pessoa PB 456,2 Queimadas PB 11,4

Teresina PI 453,6 Barcarena PA 10,6

Manaus AM 363,8 Domingos Martins ES 9

Aracaju SE 361,8 Teófilo Otoni MG 8

Belém PA 299,8 Sinop MT 6,3

Campo Grande MS 297,8 Florianópolis SC 6,2

Joinville SC 208,1 Porto Velho RO 5,7

Cuiabá MT 198 Padre Bernardo GO 5,3

Vila Velha ES 185,9 Sidrolândia MS 4,9

Porto Velho RO 93,9 Rio Branco AC 4,1

Macapá AP 76,8 Itacoatiara AM 3,5

Rio Branco AC 69 Macapá AP 2,1

Boa Vista RR 60,9 Cantá RR 1,5

Palmas TO 59,5 Araguatins TO 1,5

Urbana Rural
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instalada, possui 19,3% da geração dos 94 TWh de potencial técnico, em 2013, para 

todo o país. Como esperado, o Sul é a região com menor geração e apresenta 

pequena variação em relação ao potencial parque instalado. Com uma participação 

nacional de 17,6% da capacidade potencial instalada em telhados, geraria 16,3% da 

eletricidade a partir de telhados. Norte e Centro Oeste apresentaram pequena 

variação percentual, onde o primeiro teve queda de 0,1% em sua participação de 

geração se comparada com sua capacidade instalada enquanto o segundo apresentou 

crescimento de 0,6%. 

 

Figura 49 - Cenários de geração de energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos por região – 

cenário técnico.  

Fonte: Elaboração própria 

 

Em 2013, o potencial de 3.894 GWh (Figura 49), seria capaz de suprir 13,4% do 

consumo na região em 2012 (Tabela 29). O centro oeste é a região onde o potencial 

técnico seria capaz de suprir maior fatia do consumo em 2012, cerca de 26,3%. Para 

as demais regiões, esta relação é de 21% (Sul); 20,8% (Sudeste) e 24,1% (Nordeste). 
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Tabela 29 - Consumo de energia elétrica em 2012
56

 por região e potencial técnico de geração 

distribuída de energia fotovoltaica. 

Consumo (2012)
Potencial Técnico 

Atual
%

Sul 73.503,00                    15.423,96                20,98%

Sudeste 235.237,00                  48.843,78                20,76%

Centro Oeste 30.718,00                    8.063,86                  26,25%

Nordeste 75.610,00                    18.230,00                24,11%

Norte 29.049,00                    3.894,13                  13,41%

Razão consumo/geração (GWh)

 

Fonte: Elaboração própria 

8.2 - Cenário Econômico 

 

A partir da metodologia proposta, esta seção apresenta os resultados obtidos para 

os grupos estudados, sendo possível, então, determinar o ponto ótimo de entrada 

para cada um dos 122 grupos estudados. Estes foram, então, aplicados para todo o 

Brasil, demonstrando, assim, o potencial de inserção de energia solar fotovoltaica 

para cada município do Brasil. 

 

8.2.1 – Evolução do Custo Nivelado (LCOE) 

 

O marco inicial da análise é a evolução custo nivelado (LCOE) em valor 

presente para cada nicho do estudo (faixa de renda domiciliar ou concessionária), 

que foi calculada para cada um dos grupos do estudo. A progressão do custo 

nivelado leva em consideração a projeção do preço do sistema fotovoltaico ao longo 

do tempo. Sua evolução confrontada com a evolução da tarifa residencial local 

demonstra o ponto no qual a paridade tarifária é alcançada. O gráfico abaixo (Figura 

50) representa o LCOE do grupo 1 do estudo, referente à distribuidora CEA 

(Companhia de Eletricidade do Amapá) e radiação solar de Belém. As curvas de 

renda 1, 2, 3 e 4 representam respectivamente a evolução do custo nivelado para o 

grupo 1 referente aos domicílios com 2 a 5, 5 a 10, 10 a 20 e mais que 20 salários 

mínimos.  

                                                           
56

 Fonte: BEN, 2013 
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Para o caso das concessionárias, duas curvas foram feitas para efeito de análise. 

A curva “Conc Social” é o caso, nesse estudo, denominado anteriormente de caso 

social. Essa curva demonstra o custo nivelado de um sistema, caso um conjunto de 

telhados fosse arrendado junto a domicílios com renda de até dois salários mínimos, 

ficando estes isentos de pagamento da energia consumida que tenha sido gerada pelo 

sistema. A curva intitulada “Conc Normal” representa o custo de um sistema para a 

concessionária a partir dos parâmetros financeiros desse grupo, porém aqui a lógica 

é igual à utilizada para os domicílios acima de 2 salários mínimos, inclusos no 

chamado caso normal do estudo. 

O cenário de desenvolvimento custos no cenário da capacidade acumulada 

global utilizado é o WEO 2009 (Ref.), com aprendizado de 18% até 2020 e 16% até 

2030 para cálculo da evolução de referência. Como já indicado anteriormente, o 

preço de R$ 9/Wp foi aplicado para o ano zero. 

 

Figura 50 - Custo Nivelado de Energia (LCOE) para cada uma das rendas domiciliares e 

concessionária. LCOE do grupo 1 do estudo, referente a distribuidora CEA (Companhia de 

Eletricidade do Amapá) e dado de radiação solar de Belém. Cenário base WEO 2009.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

O gráfico mostra que domicílios com renda domiciliar de 2 a 5 salários mínimos 

(Renda 1) alcançam viabilidade do sistema fotovoltaico (LCOE< Tarifa) no ano 9 
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(2022) enquanto domicílios com mais de 20 salários mínimos atingem esta paridade 

pouco antes do ano 8 (2021). A diferença entre os anos de entrada para diferentes faixas 

de renda é explicada pelos diferentes custos de oportunidade e financiamento. De forma 

análoga, para a concessionária a viabilidade de um sistema para este grupo é atingida no 

ano 7 (2019). A Tabela 30 apresenta o ano de entrada para todos os 122 grupos de 

estudo e que servem de representação para todo o território brasileiro. 
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Tabela 30 - Ano de entrada de cada um dos 122 grupos de estudo, para todas as 

faixas de rendimento estudadas e concessionária, com cenário de referência WEO 

2009 (LR = 0,18; 0,16) 

Grupo R1 R2 R3 R4 Cons Normal Cons Subs

1 9 10 10 9 7 7

2 5 6 6 5 3 2

3 5 6 6 4 2 2

4 6 8 7 6 4 4

5 5 6 6 5 3 2

6 7 8 8 6 4 4

7 5 6 5 3 2 1

8 7 8 8 7 5 4

9 6 7 7 5 3 3

10 7 9 8 7 5 5

11 6 7 7 5 4 3

12 5 6 5 4 2 1

13 4 5 5 3 1 1

14 4 5 5 3 2 1

15 7 8 8 6 5 4

16 5 6 6 4 3 2

17 5 6 6 4 2 2

18 7 8 7 6 4 4

19 5 6 6 4 3 2

20 4 5 5 3 1 1

21 4 5 5 3 1 1

22 5 6 6 4 3 2

23 4 5 5 3 1 1

24 5 6 6 5 3 2

25 4 5 4 3 1 1

26 6 7 6 5 3 2

27 5 5 5 4 2 1

28 4 5 5 3 1 1

29 5 6 6 5 3 2

30 5 6 6 4 3 2

31 4 5 5 3 1 1

32 5 6 6 4 2 2

33 7 8 8 6 4 4

34 8 9 9 8 6 5

35 7 8 8 7 5 4

36 8 9 9 8 6 5

37 8 9 9 8 6 5

38 8 9 9 7 6 4

39 6 7 7 5 4 2

40 7 8 7 6 4 3

41 7 8 8 7 5 4

42 6 7 6 5 3 2

43 6 7 7 5 4 2

44 5 6 6 4 3 2

45 7 9 8 7 5 4

46 7 8 8 6 5 3

47 7 8 8 7 5 4

48 8 9 9 8 6 5

49 5 6 6 5 3 2

50 5 6 6 5 3 2

51 5 6 6 5 3 2

52 6 7 7 6 4 3

53 6 7 7 6 4 3

54 5 6 6 5 3 2

55 5 6 6 4 3 1

56 5 5 5 2 2 1

57 5 5 5 3 2 1

58 4 5 5 3 1 1

59 3 4 4 3 0 0

60 4 5 5 1 1 1

61 5 6 6 5 3 2
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Fonte: Elaboração própria 

Grupo R1 R2 R3 R4 Cons Normal Cons Subs

62 5 6 6 4 3 2

63 4 5 5 3 1 1

64 5 6 6 4 2 2

65 5 6 6 4 2 2

66 4 4 4 1 1 1

67 4 5 5 3 2 1

68 5 6 6 4 2 2

69 5 6 6 4 2 2

70 4 5 4 3 1 1

71 5 5 6 4 2 1

72 5 6 6 4 3 2

73 4 5 5 1 1 1

74 4 5 5 3 2 1

75 4 5 5 3 1 1

76 6 6 7 5 3 2

77 5 6 6 5 3 2

78 6 7 7 5 4 3

79 5 6 6 5 3 2

80 5 6 6 4 2 2

81 6 7 7 5 3 3

82 5 6 6 4 2 2

83 6 7 7 5 3 3

84 5 6 6 4 2 1

85 4 5 5 4 2 1

86 5 6 5 3 2 1

87 4 5 5 3 1 1

88 5 6 6 3 2 1

89 4 5 5 3 1 1

90 4 5 5 3 2 1

91 6 7 7 5 4 3

92 4 5 5 3 2 1

93 6 7 7 5 3 3

94 5 6 6 5 3 2

95 8 9 9 7 5 4

96 7 8 8 7 5 4

97 8 9 9 7 6 4

98 8 9 9 7 6 4

99 7 8 8 6 5 4

100 4 5 5 4 2 1

101 6 7 7 5 3 2

102 5 6 6 4 2 1

103 6 7 7 5 3 2

104 4 5 5 3 1 1

105 6 7 7 5 3 2

106 5 6 6 4 2 1

107 5 6 6 4 2 1

108 5 6 6 4 2 2

109 6 7 7 6 4 3

110 5 6 6 5 3 2

111 7 8 8 6 5 4

112 9 10 10 9 7 6

113 6 7 7 5 4 3

114 5 6 6 4 2 1

115 7 8 8 6 4 3

116 7 8 8 7 5 4

117 7 8 8 7 5 4

118 6 7 7 5 4 3

119 6 7 7 6 4 3

120 6 7 7 5 3 2

121 6 7 7 6 4 3

122 7 7 8 6 4 3



 

     150 

Em razão dos aspectos financeiros do modelo, espera-se que faixas de renda 

mais altas alcancem a viabilidade de sistemas fotovoltaicos em um menor espaço de 

tempo
57

. De fato é este o resultado encontrado, a exceção é a relação entre a faixa de 

renda 1 com as demais. Embora essa faixa de renda, a partir do modelo, administre uma 

maior fração do custo total inicial em financiamento, o custo referente a este 

financiamento é mais vantajoso, suficiente para antecipar seu ano de entrada relativo às 

outras classes. Para alguns grupos, sua entrada é igual ao obtido pela faixa de renda 4, 

destacando ainda mais o importante papel que boas condições de financiamento para a 

inserção de sistemas fotovoltaicos em geração distribuída podem ter. 

O custo de oportunidade é o segundo importante fator com relevante impacto 

sobre o ano de entrada entre as faixas. Uma vez que o desvio padrão (entre as taxas em 

função do rendimento domiciliar) é diferente por unidade federativa, o espaço de tempo 

de entrada entre as classes de renda apresenta também uma maior diferença de um lugar 

para o outro. É essa a razão pelo qual os sistemas FV nos domicílios do grupo 60, com 

renda domiciliar maior que 20 salários mínimos e custo de oportunidade de 4,49% a.a. 

entram no ano 1, enquanto os demais com custo de oportunidade na faixa de 9,63%-

10,05% alcançam viabilidade apenas no ano 4 ou 5. 

Entre os grupos, a tarifa residencial local assim como o dado de radiação solar, 

em menor escala, são os principais responsáveis por diferenciar suas viabilidades. Por 

essa razão, o grupo 1 sob concessão da CEA (tarifa = R$0,26/kWh) e o grupo 112 sob 

concessão da CPFL Jaguari (tarifa = R$0,27/kWh) possuem os anos de entrada mais 

longínquos.  

A partir dos resultados de custo nivelado obtido, o potencial de inserção ano a 

ano para todo o Brasil é determinado. Uma vez que todos os municípios se enquadram 

em um dos 122 grupos, é possível saber em que ano tal faixa de renda em uma 

localidade possui seu LCOE maior que a tarifa residencial local (tabela 22).  

As subseções a seguir apresentam essa inserção para os principais focos em 

todas as regiões brasileiras. Naturalmente, as regiões urbanas com destaque para as 

grandes capitais têm destaque em todas as regiões. Os resultados a seguir têm ênfase na 

                                                           
57

 Os diferentes custos de oportunidade por faixa de rendimento domiciliar e unidade federativa são 

apresentados na seção 6.7.1.1. 
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demonstração do caso normal, de maior relevância para o estudo. O caso social onde a 

concessionária é o tomador de decisão é apresentado em capítulo à parte, de forma mais 

resumida. 

8.2.2 - Região Norte 

 

Os municípios da região norte pertencem aos grupos da faixa de 1 ao 16 (Tabela 

30). O primeiro ano de viabilidade para um sistema fotovoltaico para a região Norte, a 

partir da metodologia proposta, acontece em 2016 com um total de 21MWp de 

potencial (Figura 51), embora boa parte da região não seja ainda atrativa (áreas em cor 

branca). Dentre as 10 áreas com maior potencial, todas se encontram em área urbana, 

tendência esta que se repete para todas as regiões do Brasil. Apenas domicílios com 

mais de 20 salários possuem viabilidade para este ano. 

 

Figura 51– Potencial de inserção de energia FV para a região Norte 2016.  

Fonte: Elaboração própria 

 

O principal foco de inserção acontece à sudeste da região, com destaque para o 

sudeste do Pará e estado do Tocantins. A área urbana da capital Palmas possui o maior 

potencial da região, com viabilidade de 6,8 MWp para esse ano. A terceira e quarta área 
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com maior potencial também pertencem ao estado, com 1,9 MWp e 1,2 MWp nas áreas 

urbanas de Araguaína e Gurupi (Figura 52). Os estados do Tocantins e Pará possuem 

respectivamente 14,15 MWp e 3,22 MWp de potencial. O potencial do bloco se justifica 

principalmente pela alta tarifa residencial praticada pela Celtins (Companhia de Energia 

Elétrica do Estado do Tocantins) e Celpa (Centrais Elétricas do Pará), proporcionado 

viabilidade para domicílios com mais de 20 salários mínimos. Grande parte da região 

utilizou a radiação solar do município de Porto Nacional localizada no centro do estado 

do Tocantins, fronteiriço à sua capital Palmas. 

O segundo de destaque da região é o estado do Acre com 6,8 MWp, onde a área 

urbana de Rio Branco representa mais da metade deste potencial com 5,5 MWp (Figura 

52), sendo também a segunda área de maior potencial de toda a região norte, em 2016. 

A região urbana de Cruzeiro do Sul, localizada no noroeste do estado, aparece com o 

segundo maior potencial do bloco com 0,4 MWp em potência. A Eletrobrás distribuição 

Acre (Companhia de Eletricidade do Acre) possui tarifa residencial ainda mais cara que 

as duas anteriores. O dado de radiação solar utilizado no bloco pertence a Porto Velho, 

localizado no estado de Rondônia, a cerca de 70 km de Rio Branco. 

O terceiro bloco se encontra em Rondônia, com destaque para a área urbana do 

município de Vilhena com 0,9 MWp. Além deste, os únicos municípios com viabilidade 

no Estado são Cabixi e Pimenteiras do Oeste, este último apenas em sua área urbana. De 

forma análoga aos blocos anteriores, o alto valor praticado pela Eletrobrás Distribuição 

Rondônia (Centrais Elétricas de Rondônia) foi fundamental para a inserção destes 

municípios.  
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Figura 52 - Região norte no detalhe. Parte do Tocantins e sudeste do Pará acima e parte do estado 

do Acre abaixo.  

Fonte: Elaboração própria 

Para 2018 o cenário se modifica e apresenta considerável aumento no potencial 

da região, embora os estado do Amazonas e Amapá ainda não alcancem viabilidade em 

nenhum de seus municípios. Áreas antes com viabilidade apenas para residências com 

alta renda, passam a possuir viabilidade para a baixa renda também. A grande diferença 

em relação a 2016 é a entrada de quase todo estado do Pará e Roraima. Os três 

primeiros municípios com maior potencial são as áreas urbanas das capitais Belém 

(PA), Rio Branco (AC), Palmas (TO) e Porto Velho (RO. A primeira área rural para 

2018 encontra-se em Barcarena (PA), sendo apenas a vigésima sexta de toda a região. 
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Figura 53 - Potencial Região Norte - 2018.  

Fonte: Elaboração própria 

 

Dentre as novas áreas o destaque é a região que compreende Belém ao centro e 

municípios adjacentes, à nordeste da região Norte (Figura 54). A área é de concessão da 

CELPA (Centrais Elétrica do Pará) novamente facilita a inserção do sistema. A radiação 

local (Belém) não possui aqui papel relevante, se encontrando na metade inferior em 

geração (Wh/Wp) dentre os todos os sítios estudados. 

 

Figura 54 - Potencial para 2018 de parte do estado do Pará. 

Fonte: Elaboração própria 
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Em 2020 toda a região possui alguma viabilidade para sistemas fotovoltaicos 

com exceção de todo o estado do Amapá, devido à baixa tarifa praticada pela 

Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), considerada para o estudo em 

R$0,26/kWh. O grande destaque é a viabilidade da área urbana do município de Manaus 

(AM), alcançada apenas esse ano, embora já ocupe o segundo maior potencial da região 

Norte, para 2020, com 186,96 MWp e 278,55GWh de geração de energia elétrica 

(tabela 30). 
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Tabela 31 - Os dez municípios com maior potencial em capacidade instalada e geração em 2020 par a região Norte.  

Municipio UF Concessionária Dado Sol Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belém PA CELPA Belém Urbana - - - - - 141,00 262,33 268,71

Manaus AM ELETROBRÁS AMAZONAS Manaus Urbana - - - - - - - 186,96

Porto Velho RO ELETROBRÁS RONDÔNIA Porto Velho Urbana - - - - 8,67 45,00 90,92 93,13

Ananindeua PA CELPA Belém Urbana - - - - - 42,17 70,82 72,54

Rio Branco AC ELETROBRÁS ACRE Porto Velho Urbana - - - 5,57 30,50 56,82 58,23 59,65

Palmas TO CELTINS Porto Nacional Urbana - - - 6,82 27,39 55,11 56,48 57,85

Marabá PA CELPA Belém Urbana - - - - - 16,25 28,06 28,74

Santarém PA CELPA Jacareacanga Urbana - - - - - 1,32 17,08 28,42

Boa Vista RR ELETROBRÁS RORAIMA Boa Vista Urbana - - - - - - 5,68 28,03

Araguaína TO CELTINS Porto Nacional Urbana - - - 1,95 14,61 25,62 26,26 26,90

Municipio UF Concessionária Dado Sol Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belém PA CELPA Belém Urbana - - - - - 229,83 427,61 438,01

Manaus AM ELETROBRÁS AMAZONAS Manaus Urbana - - - - - - - 278,55

Porto Velho RO ELETROBRÁS RONDÔNIA Porto Velho Urbana - - - - 14,00 72,68 146,85 150,42

Ananindeua PA CELPA Belém Urbana - - - - - 68,74 115,44 118,24

Palmas TO CELTINS Porto Nacional Urbana - - - 12,46 50,06 100,72 103,23 105,74

Rio Branco AC ELETROBRÁS ACRE Porto Velho Urbana - - - 8,99 49,27 91,76 94,05 96,34

Araguaína TO CELTINS Porto Nacional Urbana - - - 3,56 26,70 46,83 48,00 49,17

Boa Vista RR ELETROBRÁS RORAIMA Boa Vista Urbana - - - - - - 9,61 47,41

Marabá PA CELPA Belém Urbana - - - - - 26,49 45,73 46,84

Santarém PA CELPA Jacareacanga Urbana - - - - - 2,03 26,36 43,85

Capacidade Instalada (MWp)

Geração de Energia (GWh)

Fonte: Elaboração própria 
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O município com maior potencial tanto em capacidade instalada como em 

geração é Belém (PA) com 268,71 MWp e 438,01 GWh respectivamente. Em área rural 

os municípios com maior capacidade instalada acumulada em 2020 são Barcarena (PA), 

Porto Velho (RO), São Félix do Xingu (PA), Santarém (PA) e Marabá (PA) com 6,35 

MWp (10,36 GWh), 3,16 MWp (5,11 GWh), 2,79 MWp (4,30 GWh), 2,60 MWp (4,02 

GWh) e 2,58 MWp (4,21 GWh) respectivamente.  

Por estado, o Pará tem capacidade geração de 1.320,82 GWh através de 806,44 

MWp de potência e, como já observado, o Amapá não possui qualquer viabilidade até 

2020. Para toda a região, o potencial em 2020 é de 1.670,81 MWp com geração de 

2.734,67 GWh em todo o ano (tabela 31). 
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Tabela 32 - Capacidade instalada e geração de energia para a região Norte. 

 

                                                                       Fonte: Elaboração própria 
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8.2.3 – Região Nordeste 

 

A região Nordeste compreende os grupos do estudo de 56 até 84 (Tabela 30). Os 

grupos 60, 66 e 73 do estudo são os primeiros a possuir viabilidade para a região e 

também para todo o Brasil. Embora ainda de forma tímida, o primeiro ano a possibilitar 

a instalação de sistemas fotovoltaicos em residências é 2014, através de domicílios com 

mais de 20 salários mínimos, todos localizados no sul do estado Maranhão. 

 

Figura 55 - Municípios com viabilidade para a região Nordeste no ano de 2014.  

Fonte: Elaboração própria 

 

As cinco áreas com maior potencial são as áreas urbanas dos municípios Balsas, 

Caxias, Timon, Estreito e Codó, com geração de 913,8 MWh (577,4 kWp), 784,3 MWh 

(503,3 kWp) e 500,7 MWh (321,3 kWp) para os três primeiros. A inserção precoce 

dessa região se explica pela alta tarifa residencial praticada pela CEMAR (Companhia 



 

     160 

Energética do Maranhão), a maior dentre as utilizadas no estudo, somando-se ainda o 

baixo custo de oportunidade dos domicílios de alta renda do estado. Os dados de 

radiação utilizados, entre as áreas selecionadas, são provenientes de Porto Nacional para 

municípios a sudoeste, Petrolina no centro e Fortaleza ao norte da região (Figura 56), 

respectivamente a quarta, segunda e sétima regiões com maior radiação solar dentre as 

utilizadas no estudo. Assim, o potencial para o estado do Maranhão e para toda a região 

nordeste no ano de 2014 é de 3,6 MWp (tabela 33). 

 

Figura 56 - Detalhes de principais áreas com viabilidade na região Nordeste, para 2014.  

Fonte: Elaboração própria 

 

A novidade da região para o ano de 2015 é a migração da inserção para 

municípios localizados ao norte do estado do Maranhão (Figura 58), com grande 

destaque para a capital São Luiz responsável por 64% da capacidade de toda a região. 

Todos os novos municípios pertencem ao grupo 56 do estudo, com dado de radiação 

procedente de Belém (PA). O potencial estimado do estado e também de toda a região é 

de 32,28 MWp, com geração de 46,14 GWh para o ano (Tabela 34). A seta em 

vermelho indica o deslocamento (ou crescimento em áreas alcançadas) de viabilidade 

para a região, comparado ao ano anterior. 
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Figura 57 - Evolução de viabilidade em municípios da região Nordeste em 2015. 

Fonte: Elaboração própria 

Em 2016, o crescimento corre justamente na direção oposta, com um 

deslocamento para o sul da região (Figura 58), abrangendo diversos municípios 

espalhados por todo o estado do Piauí e regiões em toda a fronteira oeste até o sul da 

Bahia, assim como municípios no centro do estado. Nesse estágio, a área urbana de 

Teresina (PI) é a segunda região com maior potencial e perde somente para São Luís 

(MA). As duas áreas juntas possuem geração de energia de aproximadamente 56,5 GWh 

com 38,23 MWp de capacidade instalada. As três seguintes regiões, em capacidade 

instalada, são Imperatriz (MA), Barreiras (BA) e Juazeiro (BA). Mais uma vez, o alto 

valor cobrado por uma concessionária, no caso Eletrobrás Piauí com um valor estimado 

de R$0,48/kWh possui importante papel para inserção dos municípios do estado, assim 

como em razão da COELBA (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia), embora 

esta tenha tarifa consideravelmente abaixo do valor anterior, estimada em R$0,43/kWh. 
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Figura 58 - Evolução de viabilidade em municípios da região Nordeste em 2016. 

Fonte: Elaboração própria 

 

O crescimento dos anos subsequentes se desenvolve para o centro e para o leste 

da região (Figura 59 a esq). Em 2017, Teresina assume a dianteira do potencial regional 

com 176 MWp de capacidade instalada com 26,69 GWh de geração de energia. Para 

esse ano o litoral baiano tem viabilidade em todo seu litoral até Sergipe, com destaque 

para a área urbana da capital Salvador com 72,69 MWp de capacidade e, em menor 

escala, o município vizinho de Lauro de Freitas com 6,32 MWp. No interior do estado o 

destaque é Juazeiro com 31,39 MWp e Barreiras com 29 MWp. Em 2018, praticamente 

toda a região possui algum nível de inserção com exceção de parte do agreste 

pernambucano, assim como de parte do leste, sertão e agreste sergipano (Figura 59 a 

dir.). 
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Figura 59 - Evolução de viabilidade em municípios da região Nordeste em 2017 e 2018. 

Fonte: Elaboração própria 
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Em 2020, a região atinge uma capacidade instalada total de 12,4 GWp (tabela 

30). Para esse ano a cidade com maior potencial é Salvador com pouco mais de 1 GWp 

seguida por Fortaleza e Recife, estas duas com quase 1,5 GWp juntas. Embora o 

Maranhão seja o primeiro estado com viabilidade na região, em 2020 o maior potencial 

se encontra na Bahia, seguido por Pernambuco e Ceará, tendência esta que se repete até 

2030. Nos dois instantes, o Maranhão é apenas o quarto estado em capacidade. Em 

2020, as 25 áreas com maior capacidade instalada (em amarelo) encontram-se em área 

urbana (Figura 60). 

 

 

Figura 60 - As 25 regiões com maior capacidade instalada em 2018 para a região Nordeste. 

Fonte: Elaboração própria 
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Fonte: Elaboração própria

Municipio UF Sigla Dado Sol Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Salvador BA COELBA Salvador Urbana - - - - 72,69 681,65 1096,52 1116,65

Fortaleza CE COELCE Fortaleza Urbana - - - - - 578,73 915,60 932,41

Recife PE CELPE Recife Urbana - - - - - 62,45 523,82 632,49

São Luís MA CEMAR Belém Urbana - - 20,74 21,16 21,57 344,99 351,47 357,92

Natal RN COSERN Recife Urbana - - - - - 208,62 339,15 345,38

Maceió AL ELETROBRÁS ALAGOAS Recife Urbana - - - - - 201,36 327,05 333,05

João Pessoa PB EPB Recife Urbana - - - - 22,06 177,68 299,52 305,02

Teresina PI ELETROBRÁS PIAUÍ Fortaleza Urbana - - - 17,13 176,47 277,78 283,00 288,19

Aracaju SE ESE Salvador Urbana - - - - - 19,65 140,54 253,81

Jaboatão dos Guarps. PE CELPE Recife Urbana - - - - - 7,36 183,53 203,50

Municipio UF Sigla Dado Sol Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Salvador BA COELBA Salvador Urbana - - - - 108,40 1016,61 1635,34 1665,36

Fortaleza CE COELCE Fortaleza Urbana - - - - - 901,84 1426,80 1452,99

Recife PE CELPE Recife Urbana - - - - - 95,02 797,00 962,34

Natal RN COSERN Recife Urbana - - - - - 317,42 516,02 525,50

Maceió AL ELETROBRÁS ALAGOAS Recife Urbana - - - - - 306,38 497,61 506,75

São Luís MA CEMAR Belém Urbana - - 29,26 29,85 30,44 486,69 495,84 504,94

João Pessoa PB EPB Recife Urbana - - - - 33,56 270,35 455,72 464,09

Teresina PI ELETROBRÁS PIAUÍ Fortaleza Urbana - - - 26,69 274,99 432,87 441,00 449,10

Aracaju SE ESE Salvador Urbana - - - - - 29,30 209,60 378,53

Jaboatão dos Guarps. PE CELPE Recife Urbana - - - - - 11,20 279,24 309,63

Capacidade Instalada (MWp)

Geração de Energia (GWh)

Tabela 33 - Municípios com maior capacidade instalada na região Nordeste e respectiva geração de energia. 
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Tabela 34 - Capacidade instalada e geração para a região nordeste. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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8.2.4 - Região Centro Oeste 

 

Os grupos do estudo que comprendem a região são o 17 até o 32 (Tabela 30). A 

região Centro Oeste tem primeiro ano de viabilidade em 2016, apenas em domicílios 

com mais de 20 salários minimos.A inserção acontece no sul e nordeste, com destaque 

para a área urbana de Campo Grande (MS) com 18,20 MWp e geração de 26,26 GWh 

de energia no ano. A parcela sul com viabilidade se encontra sob área de concessão da 

Empresa Energética de Matogrosso do Sul (ENERSUL), com tarifa de R$0,47/kWh, 

enquanto a Centrais Elétricas Matogrossenses (CEMAT) fornece energia à fração norte.  

 

Figura 61 - Potencial Município Centro Oeste em 2016.  

Fonte: Elaboração própria 

Os dois seguintes anos apresentam a migração de viabilidade econômica 

praticamente por toda a região. Em 2017, o sul da região, através de boa parte do estado 

do Mato Grosso do Sul (Figura 63 à esq). Municípios a sudeste sob a área de concessão 

da Elektro Eletricidade e Serviços (ELEKTRO) com tarifa de R$0,39/kWh, não 

apresentam viabilidade. Em 2018, uma maior homogeneidade de áreas com bom 
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potencial em toda a região. Os cinco maiores potenciais, fora do Mato grosso do Sul, 

são Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Aparecida de Goiânia (GO) e Várzea Grande (MT). 

 

Figura 62 - Evolução de viabilidade em municípios da região Centro Oeste em 2017. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 63 - Evolução de viabilidade em municípios da região Centro Oeste em 2018.  

Fonte: Elaboração própria 
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Ainda em 2018, embora possua boa disponibilidade de telhado, todo o distrito 

federal não apresenta ainda nenhum tipo de viabilidade (figura 50) em razão da tarifa 

cobrada pela CEB, estimada em R$0,32/kWh com impostos. O contraste é o município 

de Goiânia onde a tarifa de R$0,39/kWh da CELG, garante um potencial de 

aproximadamente 246 MWp (Tabela 35). 

 

Figura 64 - Detalhe do potencial de inserção em 2018 para região Centro Oeste, adjacências dos 

municípios de Goiânia e Brasília.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em 2019, Brasília finalmente alcança viabilidade e em 2020 é o maior potencial 

instalado de todo o Centro Oeste com 706 MWp e geração de eletricidade anual acima 

de 1 TWh. Em 2020, para toda a região o potencial é aproximadamente 3,7 GWp (tabela 

32). Para o final do período, em 2030, o potencial total da região é de quase 5 GWp com 

geração de 7,3 TWh de energia por ano. 
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Tabela 35 - Municípios com maior capacidade instalada e geração, em 2020, para a região Nordeste. 

Municipio UF Sigla Dado Sol Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brasília DF CEB-DIS Brasília Urbana - - - - - - 194,46 706,70

Goiânia GO CELG-D Brasília Urbana - - - - 47,91 245,76 458,36 468,39

Campo Grande MS ENERSUL Campo Grande Urbana - - - 18,20 171,76 240,35 245,75 251,12

Cuiabá MT CEMAT Cuiabá Urbana - - - - 15,84 167,42 171,18 174,93

Aparecida de Goiânia GO CELG-D Brasília Urbana - - - - 2,56 78,95 119,19 121,80

Anápolis GO CELG-D Brasília Urbana - - - - 3,94 55,24 89,73 91,70

Várzea Grande MT CEMAT Cuiabá Urbana - - - - 1,34 61,62 63,01 64,38

Dourados MS ENERSUL Campo Grande Urbana - - - 2,79 38,70 53,88 55,09 56,29

Rondonópolis MT CEMAT Cuiabá Urbana - - - - 2,47 53,08 54,27 55,46

Rio Verde GO CELG-D Campo Grande Urbana - - - - 2,40 29,34 48,22 49,28

Municipio UF Sigla Dado Sol Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brasília DF CEB-DIS Brasília Urbana - - - - - - 286,08 1039,66

Goiânia GO CELG-D Brasília Urbana - - - - 70,48 361,55 674,32 689,06

Campo Grande MS ENERSUL Campo Grande Urbana - - - 26,26 247,90 346,90 354,70 362,45

Cuiabá MT CEMAT Cuiabá Urbana - - - - 22,35 236,20 241,51 246,79

Aparecida de Goiânia GO CELG-D Brasília Urbana - - - - 3,76 116,15 175,34 179,18

Anápolis GO CELG-D Brasília Urbana - - - - 5,80 81,27 132,01 134,90

Várzea Grande MT CEMAT Cuiabá Urbana - - - - 1,89 86,94 88,89 90,84

Dourados MS ENERSUL Campo Grande Urbana - - - 4,03 55,86 77,76 79,51 81,25

Rondonópolis MT CEMAT Cuiabá Urbana - - - - 3,49 74,89 76,57 78,25

Rio Verde GO CELG-D Campo Grande Urbana - - - - 3,46 42,34 69,60 71,12

Capacidade Instalada (MWp)

Geração de Energia (GWh)

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 36 - Capacidade instalada e geração para a região Centro Oeste. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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8.2.5 - Região Sudeste 

 

A região Sudeste tem início de sua viabilidade em 2016. Vitória (ES), Vila 

Velha (ES), Uberlândia (MG), Serra (ES) e Cachoeiro de Itapemirim (MG) são as 5 

cidades com maior potencial para esse ano em dois principais blocos: norte de Minas 

Gerias e litoral do Espírito Santo.  

Para o primeiro, o foco se encontra nas áreas urbanas de Uberlândia e se estende 

para os municípios vizinhos de Araguari, Ituíutaba e Patrocínio. Toda a faixa de 

inserção do estado de Minas Gerais se encontra sob concessão da CEMIG Distribuição 

(CEMIG) com tarifa residencial utilizada no estudo de R$0,43/kWh. 

 

Figura 65 - Potencial Sudeste 2016.  

Fonte: Elaboração própria 

O litoral do Espírito Santo apresenta um conjunto de cidades com importante 

potencial (Figura 66). Todo o litoral se encontra sob concessão da Espírito Santo 

Centrais Elétricas (ESCELSA), com tarifa residencial utilizada de R$ 0,41/kWh. No 

centro sul do estado, em menor escala, municípios sob concessão da Energisa Minas 

Gerais (EMG) apresentam algum potencial. Embora esta concessionária apresente maior 
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tarifa, estimada em R$ 0,49/kWp, ambas permitem apenas viabilidade para domicílios 

de alta renda, prevalecendo então o maior potencial em áreas com um maior número de 

residências nessas faixas. 

 

Figura 66 - Potencial em 2016 para o litoral do Espírito Santo.  

Fonte: Elaboração própria 

 

A evolução da região até 2020, ano no qual praticamente todos os municípios 

alcançam um nível mínimo de inserção, acontece em direção ao sudoeste da região em 

direção ao estado de São Paulo (Figura 67). Em 2017 e 2018 os principais blocos de 

inserção são as capitais Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ), assim como cidades 

adjacentes como Contagem (MG) e Niterói (RJ). A inserção de São Paulo acontece 

apenas em 2019 formando o terceiro importante bloco da região, que conta também com 

Campinas, São Bernardo, São José dos Campos e Santo André. O atraso na viabilidade 

do bloco tem ligação direta com a tarifa praticada pela Eletropaulo, Bandeirante e CPFL 

Paulista, todas abaixo do preço da LIGHT e, sobretudo, da CEMIG, e ainda pela baixa 

radiação solar da região, umas das mais baixas em todo o estudo. 
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Figura 67 - Evolução da inserção na região Sudeste, em sentido horário, para os anos 2017, 2018, 

2019 e 2020.  

Fonte: Elaboração própria. 

Em 2020, a soma dos 10 municípios com maior potencial é de quase 10 GWp, 

capazes de gerar cerca de 16 TWh de energia por ano. Como esperado, a cidade de São 

Paulo apresenta o maior potencial da região, quase o dobro do segundo colocado Rio de 

Janeiro. Por estado a vantagem é ainda maior, onde os estados de Minas Ferais e Rio de 

Janeiro possuem um terço do estado paulista (tabela 34). 
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Tabela 37 - Municípios com maior capacidade instalada e geração em 2020 para a região sudeste.  

Municipio UF Sigla Dado Sol Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

São Paulo SP ELETROPAULO São Paulo Urbana - - - - - - 2.286,48 4.398,20 

Rio de Janeiro RJ LIGHT Rio de Janeiro Urbana - - - - 284,40        1.311,30 2.501,75 2.548,52 

Belo Horizonte MG CEMIG-D Belo Horizonte Urbana - - - - 485,30        942,55     960,52     978,47     

Guarulhos SP BANDEIRANTE São Paulo Urbana - - - - - - 216,42     377,19     

São Bernardo do Campo SP ELETROPAULO São Paulo Urbana - - - - - - 143,50     301,37     

São Gonçalo RJ AMPLA Rio de Janeiro Urbana - - - - 185,35        282,97     288,37     293,76     

Santo André SP ELETROPAULO São Paulo Urbana - - - - - - 133,62     282,40     

São José dos Campos SP BANDEIRANTE São Paulo Urbana - - - - - - 123,17     244,27     

Niterói RJ AMPLA Rio de Janeiro Urbana - - - - 105,10        226,94     231,27     235,59     

Osasco SP ELETROPAULO São Paulo Urbana - - - - - - 122,87     232,80     

Municipio UF Sigla Dado Sol Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

São Paulo SP ELETROPAULO São Paulo Urbana - - - - - - 3.630,46 6.983,45 

Rio de Janeiro RJ LIGHT Rio de Janeiro Urbana - - - - 497,20        2.292,48 4.373,68 4.455,43 

Belo Horizonte MG CEMIG-D Belo Horizonte Urbana - - - - 874,10        1.697,70 1.730,06 1.762,40 

Guarulhos SP BANDEIRANTE São Paulo Urbana - - - - - - 343,63     598,91     

São Gonçalo RJ AMPLA Rio de Janeiro Urbana - - - - 324,03        494,71     504,14     513,56     

São Bernardo do Campo SP ELETROPAULO São Paulo Urbana - - - - - - 227,84     478,52     

Santo André SP ELETROPAULO São Paulo Urbana - - - - - - 212,16     448,39     

Uberlândia MG CEMIG-D Brasília Urbana - - - 19,98          228,74        405,07     412,79     420,51     

Niterói RJ AMPLA Rio de Janeiro Urbana - - - - 183,75        396,75     404,31     411,87     

São José dos Campos SP BANDEIRANTE São Paulo Urbana - - - - - - 195,58     387,85     

Geração de Energia (GWh)

Capacidade Instalada (MWp)

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 38 - Capacidade instalada e geração para a região Sudeste. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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8.2.6 - Região Sul 

 

Como esperado a região Sul possui o pior potencial em todo o Brasil. Em 2017, 

quase toda a área com viabilidade se encontra em área de concessão da Rio Grande 

Energia (RGE). O primeiro grande potencial da região é a região urbana de Caxias do 

Sul com 10,22 MWp. 

 

Figura 68 - Região Sul em 2017.  

Fonte: Elaboração própria 

 

Em 2018, há um crescimento para o Oeste do Rio Grande do Sul. Em Santa 

Catarina, apenas alguns poucos municípios, sob concessão da Empresa Força e Luz 

João Cesa (EFLJC) possuem viabilidade no sul do estado. Em 2019, a principal 

mudança é a inserção de municípios a noroeste do estado do Paraná, sob concessão da 

Copel Distribuição (COPEL) e dado de radiação solar de Campo Grande. Em outras 

localidades o crescimento acontece quase exclusivamente em municípios do Rio Grande 

do Sul.  
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Em 2020, os principais blocos de inserção se concentram nas capitais 

Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS). A primeira engloba ainda cidades adjacentes 

como Canoas (RS) e Gravataí (RS) e Caxias do Sul (RS) pouco mais ao Norte, assim 

como a segunda contém ainda São José (SC), Palhoça (SC) e Blumenau (SC). Para 

2020, a região apresenta uma capacidade instalada total de 4 GWp e aumenta para 

aproximadamente 11 GWp em 2030. O estado com maior capacidade instalada e 

geração de energia em todo o período é o Rio Grande do Sul.  
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Figura 69 - Evolução para região sul, acima 2017 e 2018 e abaixo 2020.  

 Fonte: Elaboração própria
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Tabela 39 - Município com maior capacidade instalada e geração de energia em 2020 para a região Sul. 

Municipio UF Sigla Dado Sol Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Porto Alegre RS CEEE-D Santa Maria Urbana - - - - - - 95,33 337,99

Caxias do Sul RS RGE Florianópolis Urbana - - - - 10,23 91,88 186,25 189,95

Florianópolis SC CELESC-Dis Florianópolis Urbana - - - - - - - 99,30

Gravataí RS RGE Santa Maria Urbana - - - - - 48,94 79,27 80,84

Passo Fundo RS RGE Santa Maria Urbana - - - - - 39,16 69,54 70,92

Canoas RS AES SUL Santa Maria Urbana - - - - - - - 66,24

Blumenau SC CELESC-Dis Florianópolis Urbana - - - - - - - 65,64

Pelotas RS CEEE-D Santa Maria Urbana - - - - - - 5,43 63,01

Novo Hamburgo RS AES SUL Santa Maria Urbana - - - - - - - 53,39

Santa Maria RS AES SUL Santa Maria Urbana - - - - - - - 51,90

Municipio UF Sigla Dado Sol Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Porto Alegre RS CEEE-D Santa Maria Urbana - - - - - - 112,68 399,52

Caxias do Sul RS RGE Florianópolis Urbana - - - - 12,45 111,81 226,66 231,17

Florianópolis SC CELESC-Dis Florianópolis Urbana - - - - - - - 120,85

Gravataí RS RGE Santa Maria Urbana - - - - - 57,86 93,70 95,56

Passo Fundo RS RGE Santa Maria Urbana - - - - - 46,29 82,20 83,83

Blumenau SC CELESC-Dis Florianópolis Urbana - - - - - - - 79,88

Canoas RS AES SUL Santa Maria Urbana - - - - - - - 78,30

Pelotas RS CEEE-D Santa Maria Urbana - - - - - - 6,41 74,49

Novo Hamburgo RS AES SUL Santa Maria Urbana - - - - - - - 63,11

Santa Maria RS AES SUL Santa Maria Urbana - - - - - - - 61,35

Capacidade Instalada (MWp)

Geração de Energia (GWh)

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 40 - Capacidade e geração para a região Sul. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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8.2.7 - Brasil 

 

Para todo o país a geração de energia elétrica chega a 70 TWh aproximadamente 

em 2020 e 90 TWh em 2025. No final do período, em 2030, a geração brasileira a partir 

de energia solar fotovoltaica seria de 100 TWh (Figura 70). 

 

Figura 70 - Geração de energia elétrica para o Brasil a partir do cenário base do estudo.  

Fonte: Elaboração própria 

 

A densidade de Kernel tem a função de calcular a densidade de um dado atributo 

em uma área de estudo. Seu efeito é similar ao de uma superfície de elevação, com valor 

1 no centro do ponto que contenha o dado, decrescendo à medida que se afasta. Para um 

dada célula, sua densidade é a soma da própria (caso possua um ponto) mais as 

densidades sobrepostas de todos os pontos adjacentes (Anexo E).  

Para o estudo, seu uso serve para ilustrar toda a evolução do caso normal, tendo 

como base a geração de energia elétrica potencial calculada para todos os municípios do 

Brasil (figura 57). O primeiro quadro a esquerda apresenta a densidade de Kernel para o 

ano de 2016. Pontos mais escuros representam locais com maior geração ou uma 

espécie de centro de gravidade da respectiva micro região. Em 2020, é possível observar 

uma maior relevância na geração para a região nordeste, com alguma penetração em seu 

interior. No Norte, Rio Branco (AC) e adjacência perdem relevância no cenário 
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nacional, assim como litoral do Espírito Santo diminui e leste e norte do Maranhão. Em 

2025, o interior da região Nordeste diminui seu impacto de geração, com a região de 

São Paulo se tornando o grande pólo de  geração do país, se sobrepondo à região do Rio 

de Janeiro e Belo Horizonte. Em 2030, o cenário permanece bem parecido, embora 

agora seja nítida a ainda maior relevância das grandes capitais do país, com a densidade 

focada e, quase pontual, nestes centros. 
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Figura 71 - Densidade de Kernel da geração potencial de energia elétrica para todo o Brasil, em sentido horário para os 

anos 2016, 2018, 2020 e 2025.                                                                                                                                                                            

Fonte: Elaboração própria 
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8.2.7.1 - Inserção por Estado considernado o limite previsto de contratação 

máxima de 10% da carga pela concessionária 

 

Com base no decreto nº 5.163 de 2004, a presente seção tem como objetivo 

apresentar a limitação que um importante ponto do decreto disserta, no qual determina 

que a energia de geração distribuida contratada pela distribuiora não exceda o limite de 

10% da carga do agente de distribuição. A análise resultou em curvas do consumo de 

eletricidade de uma região, na realidade de um décimo do total. As curvas elaborada são 

apresentadas no anexo B deste trabalho. 

Como seria impossível esta análise para cada distribuidora do país em razão da 

escassez de dados, foi considerado o limite superior de geração fotovoltaica em um 

estado seria igual a 10% do consumo total local de eletricidade. Assim, o consumo de 

eletricidade para todos os estados brasileiros para o ano de 2012 foi obtido em EPE 

(2012), para o ano de 2012, como limite superior no ano base para a inserção de geração 

fotovoltaica. A evolução desta curva foi, então, aproximada pela evolução de domicílios 

no período, embora provavelmente esta taxa seja pouco diferente da realidade. 

Considera-se que caso o desenvolvimento do consumo de energia elétrica seja 

subestimado (em função do crescimento de domicílios), então a curva com o limite 

técnico de inserção também o será. Por outro lado, a superestimação no cenário de 

consumo de energia elétrica resulta em maior potencial de inserção da tecnologia. 

Talvez apenas em cenários de recessão econômica a evolução do consumo residencial 

será maior que o setor industrial, por exemplo, assim a hipótese de superestimação seria 

mais difícil de ocorrer. Considerando ser melhor subestimar o cenário que o contrário, 

então a hipótese assumida é minimamente razoável e, na falta de melhores dados foi o 

caminho escolhido.  

A região Norte apresenta uma peculiariedade frente as outras regiões. Para 

Amazona, Pará e Rondônia a curva de progressão de 10% do consumo de eletricidade é 

sempre maior que a curva de geração fotovoltaica e assim para a maioria dos estados 

não há nenhuma restrição em função do decreto. O único estado que apresenta limitação 

com a restrição é Tocantins. A medida representaria aproximadamente menos 100 GWh 

a cada ano em todo o cenário. Todos os outros estados, grosso modo, não apresentam 

alteração relevante com a adoção da restrição. 
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Na região Nordeste a restrição tem bastante relvância, pois limita a geração 

fotovoltaica em todos os estados. Na Bahia, o maior consumidor da região, restringe em 

2 TWh a geração em 2018 e, 1 TWh em 2030. O Ceará apresenta também grande 

decaimento com diminuição de mais de 1 TWh em 2030, assim como Pernambuco com 

menos 1,6 TWh de geração em 2020 e 1,3 TWh em 2030. Em 2020 a restrição significa 

aproximadamente menos 1 GWp de capacidade instalada no setor residencial 

pernambucano. Todos os outros apresentam menor variação com a restrição,  onde 

Alagoas, Maranhão e Sergipe são os menos impactados.  

Na região Centro Oeste, os três estados e distrito federal apresentam grande 

diminuição com a restrição. Goiás tem menos 1 TWh de geração em 2020 e menos 0,5 

TWh em 2030. O Distrito Federal geraria menos 0,8 TWh de energia, diferença 

ligeiramente maior que os 0,6 TWh no começão da década de 2020. Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul são os menos impactados na região com menos 0,3 TWh e 0,05 

TWh respectivamente em 2030. 

Na Região Sudeste, Espírito Santos, Minas Gerais e São Paulo apresentam em 

comum o fato de a geração solar e o limite superior de inserção igual a 10% da demanda 

praticamente se igualarem em 2030. No entanto em todo o período, a queda chega a 2 

TWh e 4 TWh em Minas Gerais e São Paulo por volta de 2020. O Rio de Janeiro é o 

único estado onde a diferença entre as curvas permanece constante, sempre perdendo 

entre 3 TWh e 4 TWh ao ano de geração com a restrição. 

Na região Sul, de forma geral não há muita perda, onde a maior variação é 

observada no Rio Grande do Sul com perda constante oscilando em torno de 1 TWh ao 

ano. Santa Catarina exibe a menor variação com 0,3 TWh de queda, enqunato o Paraná 

fica no meio com variação negativa aproximada de de 0,7 TWh.     
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8.3 - Resultados Caso Social – Concessionária 

 

O caso social abordado no presente estudo, onde a concessionária é o tomador 

de decisão, a princípio não possui arcabouço jurídico para sua viabilização e tampouco é 

mencionado em qualquer marco regulatório brasileiro. No entanto, a intenção é suscitar 

a ideia e estimar a eventual oportunidade caso algo similar venha a ser adotado. Devido 

a melhores condições financeiras das quais a concessionária dispõe em razão da 

operação de um grande projeto, o caso social para qualquer grupo tem inserção anterior 

a qualquer uma das faixas de renda domiciliar para o caso normal. Para alguns casos, 

atualmente já há viabilidade para esta operação. Da mesma forma que o caso normal, a 

tendência para o caso social é que áreas com maior tarifa residencial tenham uma mais 

rápida inserção. Diferente do caso normal, onde a evolução caso a caso foi discutida em 

detalhes, para o caso social as tabelas de inserção para cada região são apenas 

apresentadas, de modo a ilustrar o potencial a de domicílios com até dois salários 

mínimos. 

8.3.1 - Região Norte 

 

A região Norte apresenta inserção para quase todos os estados já em 2014, com 

exceção do Amazonas, Amapá e Roraima. O Amapá é novamente o estado com 

inserção mais tardia, similar ao encontrado para o caso normal. Embora para o longo 

prazo a inserção a partir desta modalidade apresente menor potencial, no curto prazo o 

contrário acontece, ilustrando assim uma possível forma de incentivo à fonte antes que a 

paridade tarifária seja alcançada nestas localidades. Os cenários mais atrativos se 

encontram em Rondônia e Tocantins (Tabela 41). 
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Tabela 41 - Capacidade instalada e geração de energia para a região Norte do caso social. 

Estado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

AC - 53,59          54,77          55,95          57,13          58,30          59,47          60,65          61,82          

AM - - - - 58,02          226,42       231,19       235,97       240,74       

AP - - - - - - - 43,01          43,95          

PA - 52,22          493,65       594,46       606,40       618,32       630,23       642,15       654,08       

RO - 5,68            114,81       117,17       119,52       121,87       124,22       126,58       128,93       

RR - - 11,77          11,97          30,16          30,81          31,46          32,11          32,76          

TO - 105,80       117,10       119,70       122,30       124,89       127,48       130,08       132,67       

Norte - 217,28       792,10       899,24       993,53       1.180,61    1.204,06    1.270,54    1.294,95    

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

AC 62,99          64,17          65,34          66,51          67,67          68,83          69,98          71,12          72,25          

AM 245,51       250,27       255,03       259,78       264,50       269,20       273,87       278,51       283,10       

AP 44,88          45,82          46,75          47,68          48,60          49,52          50,43          51,34          52,24          

PA 665,98       677,88       689,80       701,66       713,47       725,25       736,93       748,54       760,06       

RO 131,28       133,62       135,97       138,31       140,65       142,97       145,27       147,56       149,84       

RR 33,41          34,06          34,71          35,36          36,00          36,64          37,28          37,91          38,53          

TO 135,26       137,85       140,43       143,01       145,58       148,13       150,67       153,19       155,68       

Norte 1.319,31    1.343,66    1.368,03    1.392,30    1.416,47    1.440,55    1.464,43    1.488,17    1.511,71    

Capacidade Instalada (MWp)

Fonte: Elaboração própria 

 

8.3.2 - Região Nordeste 

 

A região Nordeste alcança inserção no caso social para todos os estados em 

2014. O destaque é o estado do Maranhão com pouco mais de 2 GWp para este ano. 

Para o caso normal, este potencial não é alcançado em nenhum momento no estado. O 

segundo expoente da região é a Bahia, onde em 2015 o potencial atinge 5,6 GWp, valor 

este jamais alcançado para o caso normal. O mesmo efeito ocorre com o Rio Grande do 

Norte, estado com pior inserção da região (Tabela 42). 



 

     189 

Tabela 42 - Capacidade instalada e geração de energia para a região Nordeste do caso social. 

Estado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

AL - - 1.210,81 1.227,97 1.245,12 1.262,25 1.279,37 1.296,49 1.313,63

BA - 1.852,10 5.661,57 5.738,46 5.815,33 5.892,18 5.969,04 6.045,95 6.122,98

CE - - 3.421,43 3.470,06 3.518,64 3.567,18 3.615,69 3.664,20 3.712,75

MA - 2.337,03 2.365,65 2.394,27 2.422,93 2.451,64 2.480,40 2.509,23 2.538,18

PB - 90,89 1.368,81 1.569,81 1.592,10 1.614,36 1.636,60 1.658,84 1.681,09

PE - - 3.501,29 3.555,81 3.610,21 3.664,50 3.718,70 3.772,82 3.826,90

PI - 1.203,89 1.218,58 1.233,28 1.247,99 1.262,73 1.277,50 1.292,31 1.307,17

RN - - 1.154,96 1.171,83 1.188,67 1.205,50 1.222,30 1.239,10 1.255,91

SE - 129,29 155,37 812,46 823,23 833,99 844,76 855,53 866,32

Nordeste - 5.613,20 20.058,47 21.173,95 21.464,21 21.754,32 22.044,37 22.334,47 22.624,94

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

AL 1.330,76 1.347,89 1.365,00 1.382,06 1.399,06 1.415,96 1.432,79 1.449,50 1.466,10

BA 6.200,03 6.277,14 6.354,20 6.431,08 6.507,75 6.584,03 6.660,02 6.735,51 6.810,50

CE 3.761,28 3.809,81 3.858,27 3.906,59 3.954,75 4.002,63 4.050,30 4.097,63 4.144,62

MA 2.567,18 2.596,27 2.625,39 2.654,49 2.683,57 2.712,54 2.741,46 2.770,22 2.798,84

PB 1.703,32 1.725,55 1.747,75 1.769,87 1.791,92 1.813,83 1.835,65 1.857,30 1.878,80

PE 3.880,89 3.934,80 3.988,56 4.042,11 4.095,40 4.148,33 4.200,96 4.253,16 4.304,93

PI 1.322,07 1.337,01 1.351,97 1.366,92 1.381,85 1.396,74 1.411,60 1.426,37 1.441,08

RN 1.272,70 1.289,49 1.306,24 1.322,95 1.339,58 1.356,12 1.372,58 1.388,91 1.405,12

SE 877,12 887,93 898,73 909,51 920,27 930,96 941,63 952,22 962,74

Nordeste 22.915,35 23.205,88 23.496,11 23.785,58 24.074,14 24.361,14 24.646,98 24.930,83 25.212,71

Capacidade Instalada (MWp)

Fonte: Elaboração própria 

 

8.3.3 - Região Centro Oeste 

 

Para a região Centro Oeste os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

apresentam o maior potencial em 2014. O ano de inserção é adiantado em dois anos 

comparado à inserção do caso normal, assim como para Brasília com inserção em 2016. 

Para este ano o maior potencial é encontrado no estado de Goiás com quase 1 GWp 

(Tabela 43). 
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Tabela 43 - Capacidade instalada e geração de energia para a região Centro Oeste do caso social. 

Estado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DF - - - - 229,23       234,29       239,33       244,36       249,36       

GO - 15,11          878,37       897,22       916,07       934,92       953,79       972,62       991,43       

MS - 333,00       357,99       365,20       372,44       379,68       386,96       394,24       401,52       

MT - 338,90       413,35       421,29       429,27       437,28       445,34       453,41       461,50       

Centro 

Oeste
- 687,01       1.649,72    1.683,71    1.947,01    1.986,17    2.025,43    2.064,63    2.103,81    

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

DF 254,35       259,33       264,27       269,19       274,07       278,90       283,69       288,42       293,10       

GO 1.010,23    1.029,01    1.047,73    1.066,38    1.084,90    1.103,30    1.121,58    1.139,66    1.157,53    

MS 408,81       416,11       423,40       430,67       437,91       445,11       452,28       459,37       466,39       

MT 469,62       477,75       485,89       494,02       502,12       510,19       518,23       526,19       534,07       

Centro 

Oeste
2.143,01    2.182,20    2.221,29    2.260,26    2.299,00    2.337,50    2.375,78    2.413,64    2.451,09    

Capacidade Instalada (MWp)

Fonte: Elaboração própria 

 

8.3.4 – Região Sudeste 

 

O Sudeste apresenta potencial bastante grande em 2014, com quase 3 GWp 

apenas no estado de Minas Gerais. Curiosamente, São Paulo o estado mais populoso do 

país também já apresenta inserção para este ano, mas ainda enfraquecida pela tarifa 

residencial praticada na região. O potencial da região, a partir desta modalidade, é de 

pouco mais de 10 GWp em 2030 (Tabela 44). 

Tabela 44 - Capacidade instalada e geração de energia para a região Sudeste do caso social. 

Estado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ES - 545,25       554,62       564,05       573,52       583,05       592,65       602,30       612,01       

MG - 2.834,35    3.196,54    3.270,63    3.326,90    3.383,43    3.440,27    3.497,40    3.554,80    

RJ - 2.277,29    2.350,02    2.396,07    2.442,13    2.488,20    2.534,28    2.580,39    2.626,52    

SP - 7,73            192,13       3.717,34    4.487,27    4.571,25    4.662,60    4.746,85    4.831,16    

Sudeste - 5.664,63    6.293,31    9.948,08    10.829,83 11.025,93 11.229,79 11.426,94 11.624,48 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ES 621,78       631,60       641,46       651,36       661,27       671,18       681,08       690,98       700,85       

MG 3.612,53    3.670,45    3.728,62    3.786,89    3.845,21    3.903,50    3.961,73    4.019,84    4.077,77    

RJ 2.672,69    2.718,84    2.764,96    2.811,00    2.856,90    2.902,62    2.948,12    2.993,37    3.038,32    

SP 4.915,58    4.999,98    5.084,36    5.168,61    5.252,64    5.336,35    5.419,68    5.502,58    5.584,95    

Sudeste 11.822,58 12.020,87 12.219,40 12.417,85 12.616,01 12.813,64 13.010,61 13.206,77 13.401,90 

Capacidade Instalada (MWp)

Fonte: Elaboração própria 
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8.3.5 –Região Sul 

 

O Rio Grande do Sul é o estado da região sul com potencial mais adiantado. Em 

relação ao caso normal, o potencial é alcançado com três anos de antecedência e 

apresenta 1 GWp em 2016. Santa Catarina apresenta o segundo melhor potencial da 

região nos primeiros anos do estudo, no entanto é ultrapasso pelo Paraná em capacidade 

instalada já em 2018. O potencial para toda a região é de 4 GWp em 2025 (Tabela 45). 

 

Tabela 45 - Capacidade instalada e geração de energia para a região Sul do caso social. 

Estado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PR - - - - 195,81       1.414,48    1.440,22    1.466,07    1.492,02    

RS - 6,48            477,25       1.004,23    1.502,80    1.530,75    1.558,86    1.587,07    1.615,38    

SC - - 9,04            17,84          458,13       615,74       626,84       638,00       649,21       

Sul - 6,48            486,28       1.022,08    2.156,74    3.560,96    3.625,92    3.691,15    3.756,61    

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PR 1.518,10    1.544,25    1.570,48    1.596,72    1.622,99    1.649,21    1.675,38    1.701,47    1.727,45    

RS 1.643,81    1.672,30    1.700,86    1.729,42    1.757,99    1.786,51    1.814,95    1.843,30    1.871,51    

SC 660,49       671,79       683,14       694,50       705,88       717,24       728,59       739,90       751,17       

Sul 3.822,40    3.888,34    3.954,48    4.020,64    4.086,87    4.152,96    4.218,92    4.284,67    4.350,14    

Capacidade Instalada (MWp)

Fonte: Elaboração própria 
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8.4 - Análise de Sensibilidade do Modelo 

 

A análise de sensibilidade de um modelo é importante, pois permite explicar o 

efeito da variação de um parâmetro sobre o resultado final. Em última análise demonstra 

quais são as variáveis que mais afetam o resultado final.  

 

8.4.1 - Domicílios com rendimento domiciliar maior que 20 salários mínimos 

 

Esta análise não tem como objetivo a mudança de algum parâmetro do modelo 

propriamente dito, mas apenas apresentar qual seria o desenvolvimento da capacidade 

instalada e geração considerando apenas domicílios com rendimento domiciliar médio 

maior ou igual a 20 salários mínimos, isto é, pode ser entendida como a manutenção de 

um índice de inserção igual a zero para todos os domicílios que não se encontrem nessa 

faixa. Esta abordagem foi considerada de modo a se ter uma visão mais conservadora do 

potencial de inserção brasileiro.  

A primeira constatação ao se considerar apenas esse faixa de renda domiciliar é 

a ausência de viabilidade em todo o período em alguns municípios, uma vez que não 

possuem domicílios inclusos nessa faixa de renda. Naturalmente ao longo do período de 

estudo, novos domicílios serão formados dentre os quais alguns podem surgir com mais 

de 20 salários mínimos. O modelo elaborado, no entanto, não enxerga esse tipo de 

mudança, pois considera taxa de crescimento de domicílios tendo como base apenas os 

já existentes em suas respectivas faixas de rendimento. 

O cenário de evolução para sistemas instalados se reduz drasticamente a partir 

do corte proposto. Tal resultado já era esperado em razão da pequena participação que 

esse tipo de domicílio possui em todo o Brasil. A maior redução em capacidade 

instalada acontece na Região Nordeste, onde o novo cenário no longo prazo é apenas 

3,87% da capacidade instalada no cenário base. Esta alteração representa menos 48,2 

TWh de energia até 2020. No Centro Oeste, o novo cenário no longo prazo se mantém 

em quase 10% da capacidade anteriormente instalada, com o corte a perda é de 3,2 TWh 

até 2020.  
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                                                                                                                        Fonte: Elaboração própria 

Tabela 46 - Capacidade instalada potencial para o Brasil considerando somente domicílios com rendimento domiciliar maior ou igual a 20 

salários mínimos. 
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8.4.2 - Azimute 

 

O azimute escolhido para aplicação do cenário base é o considerado ótimo para 

sistemas fotovoltaicos, de forma geral, igual a zero graus para o hemisfério sul e 180 

graus para sistemas instalados no hemisfério norte. No entanto, para o mundo real, 

apenas em uma parte dos casos aplicado isto de fato é possível, em função de fatores 

exógenos tais como direcionamento do telhado, sombreamento de estruturas vizinhas, 

entre outros (GHARAKHANI SIRAKI; PILLAY, 2012). Uma vez que a geração de 

energia elétrica pode apresentar variância relevante a partir do azimute no qual o 

sistema foi alocado, faz-se necessário analisar o comportamento do cenário nacional 

obtido a partir dessa variação. Esta variação tem impacto direto no ano de entrada de um 

sistema (LCOE) assim como naturalmente em seu posterior output de energia ao longo 

de sua vida útil.  

Para o estudo foi então analisado qual seria este comportamento a partir de um 

azimute igual a 45⁰ (similar a 315⁰) voltado para nordeste (similar a noroeste); e 90⁰ 

(similar a 270⁰) voltado para leste (similar a oeste), embora apenas o último seja 

apresentado abaixo. Para a cidade de Boa Vista, uma vez que esta se encontra acima da 

linha do Equador e seu azimute ótimo é igual a 180⁰, seu comportamento foi analisado a 

partir dos valores 135⁰ (similar a 225⁰) e 90⁰. A partir da Figura 72 é possível observar 

como a geração se modifica a partir do azimute no qual o sistema se encontra. O eixo 

das ordenadas apresenta a variação relativa na geração a partir do azimute utilizado, 

onde valor 1 representa o azimute ótimo (0⁰ ou 180⁰). Da esquerda para a direita as 

cidades se encontram em ordem decrescente em latitude. É interessante notar que à 

medida que a latitude local diminui o impacto sobre a geração de energia em razão da 

utilização de um azimute não ótimo tende a ser menor. Para a cidade de Belém, o 

azimute teoricamente não ótimo possui impacto positivo sobre a geração de energia do 

sistema. Esta constatação é de certa forma intuitiva, em razão do movimento do sol, 

uma vez que para sistemas em locais com maior latitude o sol se encontra em todo ano 

ou em boa parte ao norte do sítio (para o hemisfério sul). Por outro lado para baixas 

latitudes, um sistema com azimute igual a zero grau se encontra em parte do ano com o 

sol atrás de seu campo de visão ou da orientação de seu azimute. 
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Figura 72 - Geração relativa de energia elétrica em função do azimute do sistema.                                                 

Fonte: Elaboração própria com base no System Advisor Model (SAM). 

 

Como observado, um azimute de 90º resulta em ainda menor geração de energia. 

Na prática um módulo com esta especificação estaria orientado exatamente para Oeste 

ou de forma similar para Leste (270º).  O ano de entrada para um azimute teoricamente 

não ótimo acarretou no atraso do ano de inserção para algumas regiões, assim como em 

menor geração de energia (tabela 43). 

A Região Sul que no caso base inicia a geração de energia em 2017 tem sua 

inserção postergada para 2019 para um azimute e 90 graus, enquanto o Centro Oeste 

tem atraso de 1 ano e começa a produzir energia em 2017. Para todo o Brasil, 57,84 

TWh de energia não são gerados até 2020. A região com maior decréscimo absoluto é a 

região Sudeste com menos 46,29 TWh, onde apenas em 2020 14,68 TWh de energia 

não são enviados à rede. 
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Fonte: Elaboração própria 

Tabela 47 - Geração de energia elétrica por estado a partir de um azimute de 90 graus para todo o Brasil. 
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8.4.3 - Evolução da tarifa residencial 

 

O desenvolvimento de tarifal local cobrada é função de uma série de variáveis, 

dentre as quais, decisões políticas de difícil prognóstico. Para esta análise é apresentada 

o impacto da mudança de tarifa praticada em 2013. Embora a tarifa no ano base tenha 

importante peso na inserção de sistemas, a variação em sua taxa de crescimento possui 

menor relevância. Com o aumento nas taxas de cresimento a tendência é que alguns 

grupos tenham seu ano de inserção antecipado, assim como sua diminuição deve 

postergar a entrada.  

A taxa no ano base considerada para todos os grupos é de 3% ao ano. 

Considerando cada entrada em uma faixa de renda específica contida em um dos 122 

grupos como um nicho, com o aumento de dois pontos percentuais, alguns nichos tem 

seu ano de inserção adiantado, embora abaixo do esperado, onde 54,5% apresentam 

antecipação em apenas 1 ano enquanto para 1%  há antecipação em dois anos. Para o 

restante, 326 nichos ou 45% do total, uma taxa de crescimento de 5% na tarifa 

residencial não resulta em qualquer alteração em seu ano de entrada.A desaceleração do 

crescimento em dois pontos percentuais para 1% ao ano, valor este bastante abaixo do 

observado históricamente, leva a um atraso de 2 anos para 57 dos nichos 

estudados(8%), 1 ano para 461 (63%) e para 208 (29%) não há qualquer tipo de 

alteração. 

A sensibilidade de cada um dos nicho em função da taxa de crescimento das 

tarifas não possui nehuma ou pouco correlação com a faixa de rendimento domiciliar. 

Para o caso social, a mudança na taxa de crescimento da tarifa praticada implica ainda 

menos mudanças no ano de inserção. Considerando apenas este caso, para 67% (TC: 

5%) e 76% (TC: 1%) dos grupos, não houve qualquer tipo de alteração para o ano de 

inserção.  
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8.4.4 - Canário de Desenvolvimento da Indústria e Taxa de Aprendizado 

 

A evolução do cenário de preços para o presente estudo tem duas principais 

variáveis: desenvolvimento da indústria (capacidade instalada acumulada) e 

aprendizado técnológico. O cenário de desenvolvimento da indústria fotovoltaica 

utilizado no caso base é o elaborado pelo cenário refêrencia do World Energy Outlook 

2009 (IEA, 2010), o cenário mais conservador dentre os apresentados. No limiar oposto 

encontra-se o cenário elaborado pela cooperação entre EPIA e Greenpeace, em seu 

cenário direcionado por políticas favoráveis ao desenvolvimento do setor, sendo este o 

mais otimista do estudo.  

O outro importante fator para o desenvolvimento de preços (custos) do estudo é 

o aprendizado tecnológico. Para o caso base foi considerado uma taxa de aprendizado 

LR igual a 0,18 até 2020 e 0,16 até 2030. Vale lembrar que o histórico do setor é 0,20, 

ou seja, um cenário ligeiramente menos otimista foi considerado. No entanto, em razão 

de incertezas do real caminho através do qual a indústria conseguirá evoluir, faz-se 

necessária uma análise onde a evolução de custos seja menos promissora do que a 

testemunhada até agora. Dessa forma, em combinação com os dois cenários de 

desenvolvimento da indústria citados, quatro novas curvas de custos ou preços são 

propostas. Vale lembrar que, para o presente estudo, a evolução de custos do setor foi 

considerada como uma aproximação da evolução de preço final do sistema instalado, 

embora na realidade os diferentes custos que compõem um sistema, inclusive de 

instalação, sofram diferentes variações. 
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Figura 73- Evolução de preços de um sistema fotovoltaico instalado para o caso brasileiro, em 

função do desenvolvimento da indústria e aprendizado tecnológico. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Se o considerarmos cenário otimista de desenvolvimento da indústria (Epia/Sola 

Gen), no entanto com a mesma taxa de aprendizado usada para o caso base (LR: 0,18; 

0,16), em 2015 o preço do sistema difere em cerca de R$ 0,65/Wp ao caso base, e em 

2020 aumenta para R$1,57/Wp (Figura 73). Embora em 2030 a diferença entre ambos 

os cenários seja bastante grande, para o estudo é interessante que o foco se concentre 

principalmente no período de 8 a 10 anos a partir de 2015, por ser este o espaço no 

tempo onde praticamente todos os grupos têm sua inserção avaliada. Em 2020 o delta de 

preços aumenta para R$ 1,57/Wp, no entanto em 2025, em razão da descontinuidade de 

ambas as curvas em função do aprendizado técnológico, a diferença cai para 

R$1,48/Wp. Com a mudança de cenário 7,7% dos nichos analisados tem sua inserção 

adiantada em dois anos e 67,7% em um ano. Por região, a região Norte fica acima da 

média com 9,3% dos nichos com adiantamento de dois anos e 73% em umano. A região 

Sul apresenta o maior número de nichos com dois anos de antcedência para o cenário 
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alternativo, cerca de 15% de seu total. Na região, os grupos 34, 38 e, sobretudo, grupos 

36 e 48 apresentam maior sensibilidade (Figura 74). Para os dois ultimos, as 4 faixas 

(nichos) de renda domiciliar apresentam antecipação. A média de entrada para estes 

grupos, isto é, a média da linha na tabela de entrada do grupos de todas as faixas de 

renda ou nicho está na faixa entre 1,33 e 1,66 anos. 

 

Figura 74 - Grupos na região sul com maior sensibilidade ao desenvolvimento de custos em função 

do cenário otimista EPIA/SolarGeneration Policy Driven. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O cenário de preços exatamente oposto ao mais otimista, portanto o mais 

conservador, igualmente ao cenário base (WEO 2009 – LR: 0,18; 0,16), tem seu 

desenvolvimento atrelado ao WEO 2009. A diferença aqui é a taxa de aprendizado de 

10% utilizada (LR=0,10). Este cenário apresenta menor diferença em relação ao cenário 

base, quando comparado ao cenário daanálise anterior. A mudança de entrada máxima 

para todo os nichos foi de apenas 1 ano, onde novamente a região Sul apresenta a maior 

sensibilidade com 37,7% de seus nichos sendo modificados. A região com menor 

sensibilidade é a Centro Oeste com apenas 13,5% de seus nichos modificados. 
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Fonte: Elaboração própria

Tabela 48 - Capacidade Instalada a partir do cenário WEO 2009, como taxa de aprendizado (LR) igual a 0,10. 
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8.4.5 - Custo Inicial do Sistema 

 

O desenvolvimento de preços (ou custos) do estudo tem como principais 

insumos as características de aprendizado e indústria, onde a partir destas se determina 

sua taxa de desenvolvimento. Naturalmente, o preço inicial do sistema no ano zero tem 

também grande relevância, pois será a partir deste que o cenário é desenvolvido.  

Para o cenário base foi escolhido um preço do sistem instalado de R$ 9/Wp. 

Mesmo que esse valor seja considerado uma boa média para todo o país, resta a dúvida 

sobre quão grande é seu real desvio padrão. Embora o presente estudo não almeje obter 

essa resposta, vale analisar de que forma os grupos se comportam com essa variação. 

Assim, a partir do caso base, dois valores foram então testados: R$ 7/Wp e R$ 11/Wp. 

Para o preço de R$ 7/Wp, grande parte dos nichos estudados adiantam sua 

entrada em 2 anos, em mais de 70% dos casos. Para a região norte e sudeste, 80% 

apresentam essa antecipação. A maior antecipação encontrada para essa análise foi de 3 

anos, com novamente a região sul despontando nesse quesito. 

Para um aumento do preço inicial para R$ 11/Wp, a figura 61 apresenta um 

índice de inserção para essa mudança no ponto ótimo, onde o número 1 apresenta maior 

sensibilidade frente à mudança e o índice zero corresponde à indiferença daquela área 

frente a mudança aplicada. A partir da ilustração, locais com maior sensibilidade à 

mudança são o Acre (grupo 14), o noroeste do Rio Grande do Norte (grupo 62), o 

interior da Paraíba (gerupo 78), o norte e o oeste da Bahia (grupos 67 e 74) e o norte do 

Sergipe (grupo 72), o noroeste de Minas Gerais (grupo 90), grande parte do Paraná 

(grupos 35 e 37), Santa Catarina (grupos 41, 47 e 52) e o norte do Rio Grande do Sul 

(grupo 54). 
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Figura 75 - Grupos com maior sensibilidade a alteração de preço inicial do sistema para R$ 11/Wp. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em 2020, a capacidade instalada da região Norte apresenta quase 60% da 

capacidade presente no cenário base para o mesmo ano. Para o mesmo ano, as regiões 

Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul alcançam 84%, 70%, 48% e 20% do caso base, 

respectivamente. O ano de equivalencia para cada região, isto é, o momento no qual a 

capacidade instalada do cenário se igualaà do cenário base é 2025 (Norte), 2022 

(Nordeste), 2022 (Centro Oeste), 2024 (Sudeste) e 2024 (Sul). De forma geral, o atraso 

para a primeira viabilidade por região é de 2 ano para a região Norte (2016-2018), 2 

anos para o Nordeste (2014-2016), 1 ano para o Centro Oeste (2016-2017), 1 ano para 

oSudeste (2016-2017) e 2 anos para o Sul (2017-2019). 
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Fonte: Elaboração própria

Tabela 49- Capacidade Instalada a partir de um preço inicial do sistema instalado de R$11/Wp.  
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9 - Conclusão 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o potencial técnico-econômico 

da inserção de energia solar fotovoltaica no setor residencial brasileiro, com base em 

parâmetros como disponibilidade de telhados, custo de oportunidade do tomador de 

decisão e financiamento. Para a tecnologia, curvas de aprendizado foram determinadas 

de modo a se analisar o comportamento dos custos ao longo do período de estudo. O 

potencial de inserção de painéis FV foi avaliado através da formação de 122 grupos, 

resultado da combinação entre dados de radiação solar e concessionária. Assim, todos 

os municípios brasileiros em suas respectivas áreas urbana e rural se enquadraram 

nestes conjuntos. Para cada um, dados de consumo de eletricidade e renda domiciliar 

média foram considerados. Ademais, de modo a diferenciar as análises sócio-

econômicas, domicílios foram separados por faixa de renda domiciliar, tendo ainda 

como base diferentes curvas de carga para cada uma das quatro faixas de renda 

utilizadas para cada região do país. Para tal, foi considerado um tomador de decisão 

pertencente a uma das quatro faixas de rendimento domiciliar, onde custos de 

oportunidade e condições de financiamento foram relacionados. Assim, o custo 

incorrido com a adesão do sistema foi trazido a valor presente, segundo uma taxa de 

desconto considerada o custo de oportunidade de capital do tomador de decisão.  

A análise espacial da inserção da tecnologia é uma contribuição relevante deste 

estudo. Mesmo que devido a incertezas de parâmetros, cronologicamente, a inserção 

aconteça de forma diferente ao apresentado neste trabalho, é bem possível que a ordem 

de inserção espacial siga de forma mais fiel aquela modelada. Em razão de sua grande 

extensão e devido à característica de despacho do sistema interligado, para o caso 

brasileiro essa análise permite considerar o planejamento do sistema com base em 

potenciais focos de geração distribuída, de forma pulverizada sobre um subsistema 

(Figura 71).  Essa ótica pode auxiliar também agentes do setor, por exemplo, 

confrontado a geração espacial de eletricidade a distribuição de instaladores, 

integradores, projetistas e distribuidores de módulo e inversor com feito por (IDEAL 

/AMERICA DO SOL, 2013), onde é possível observar a quantidade de agentes em cada 

uma das áreas do país (Figura 76). 
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Figura 76 - Distribuição Espacial de Agentes da Cadeia de Suprimento da Indústria fotovoltaica no 

Brasil.  

Fonte: (IDEAL /AMERICA DO SOL, 2013). 

O cenário técnico do modelo considera a inserção da fonte sem a consideração 

de restrições econômicas por parte do tomador de decisão. As únicas limitações 

consideradas são a disponibilidade de telhado e consumo de eletricidade domiciliar. 

Esta restrição tem como objetivo impedir que a demanda anual de um domicílio fosse 

inferior a geração do sistema, pois assim parte da energia nunca seria recuperada através 

da modelagem feita. Assim, por exemplo, o modelo permite somente a instalação de 

sistemas de 0,5 kWp para domicílios da região norte com rendimento domiciliar de 2 a 

5 salários mínimos. Da mesma forma, a domicílios com 10 a 20 salários mínimos, na 

região centro oeste, é permitida somente a capacidade de 1,1 kWp, assim como 

residências com mesma receita na região sul,  sistema de 2,2 kWp (Tabela 22). Após a 

restrição em função do consumo, não houve grande limitação em municípios brasileiros 

em função da disponibilidade de telhados.  

O potencial técnico do modelo, para o ano base de 2013, apresenta capacidade 

instalada para todo o Brasil de 64,59 GWp, onde a região sudeste com 33,38 GWp 

possui pouco mais da metade deste potencial. As regiões norte, nordeste, centro oeste e 

sul tem potencial de 2,76 GWp; 11,92 GWp; 5,13 GWp e 11,40 GWp respectivamente. 

Com esta capacidade, seriam gerados 48,84 TWh/ano de energia no sudeste e, 3,89 

TWh/ano na região norte. Caso a restrição de consumo não fosse considerada, o 

potencial do nordeste aumentaria para 31,27 GWp, assim como para 9,30 GWp no 
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centro oeste. Sem a restrição, o sul geraria 15,42 TWh/ano de eletricidade e seria capaz 

de suprir quase 21% da demanda da região em 2012. Com restrição de consumo, a 

cidade com maior potencial é São Paulo (SP) com 4.831,9 MWp e, em meio rural, o 

município de São José de Ribamar (MA) tem a possibilidade de inserção para 70,7 

MWp de capacidade. Segundo o potencial técnico com restrição de capacidade, a 

geração distribuída de energia fotovoltaica em residência seria capaz de suprir 21% da 

demanda nacional em 2012. 

Para o cenário econômico, o ponto ótimo de inserção com aprendizado 

tecnológico baseado no cenário de referência apresentado no World Energy Outlook 

200958, considerando LR = 18% e, 16% após 2020, apresenta municípios com inserção 

já no próximo ano (2014), assim como outros com viabilidade apenas em 2024. Isto é, 

com base na metodologia proposta, onde a escolha do tomador de decisão é feita no 

presente, no máximo em 2024 todo o país se encontraria com viabilidade econômica 

para a energia solar fotovoltaica no setor residencial. A viabilidade para o próximo ano 

acontece para domicílios com rendimento mensal maior que 20 salários mínimos para 

os grupos 6059, 6660 e 7361. A rápida inserção dessa faixa de renda, especificamente em 

domicílios do grupo 60 com radiação solar de Santa Maria, demonstra que mesmo 

locais com baixa incidência solar podem apresentar rápida inserção, caso a tarifa 

residencial local seja elevada e seu custo de oportunidade não seja alto. Na ponta 

contrária, entradas mais tardias são observadas em domicílios com renda domiciliar de 5 

a 10 salários mínimos e 10 a 20 salários mínimos dos grupos 1 62  e 112 63 

respectivamente. Para este caso é interessante notar que, para alguns grupos, domicílios 

com rendimento de até dois salários mínimos apresentaram viabilidade anterior a 

domicílios com maior poder aquisitivo. Isto acontece, pois esta faixa de renda 

domiciliar possui melhores condições de financiamento e, assim, sua inserção é possível 

em um menor tempo, destacando então a importância de se elaborar programas de 

financiamento com condições favoráveis para inserção da tecnologia.  

                                                           
58

 Cenário de referência escolhido. 

59
 Concessionária: IENERGIA e Dado Solar: Santa Maria 

60
 Concessionária: COELBA e Dado Solar: Bom Jesus da Lapa 

61
 Concessionária: CELPE e Dado Solar: Petrolina 

62
 Concessionária: CEA e Dado Solar: Belém 

63
 Concessionária: CPFL Jaguari e Dado Solar: São Paulo 
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Com base no ponto ótimo de cada grupo, foi obtido o desenvolvimento da 

capacidade instalada para todos os municípios do Brasil. Enquanto no cenário técnico o 

potencial presente no sudeste é capaz de ultrapassar o atual parque fotovoltaico na 

Alemanha em 2012 (30.000 MWp) em 10.000 MWp, através do potencial econômico 

onde o tomador de decisão é o próprio domicílio (pessoa física), esta capacidade é 

somente alcançada em 2027, capaz de suprir cerca de 10% da demanda de eletricidade 

no país em 2012 (BEN, 2013).  

A Figura 71 permite a análise do desenvolvimento do cenário econômico, 

através da densidade de kernel para os anos 2016, 2018, 2020 e 2025. O método de 

kernel tem como característica a formação de curvas de densidade, onde cada 

observação é ponderada pela distância em relação a seu ponto de origem, com menor 

peso à medida que se afasta do núcleo. Para um conjunto de observações (fontes de 

geração de eletricidade) é possível observar sua contribuição para o ponto no qual se 

origina, assim como para regiões adjacentes.  

Para 2016, pontos com maior densidade de geração são o litoral do Espírito 

Santo, noroeste do Piauí com centro de gravidade em Teresina, norte do Maranhão com 

enfoque em São Luiz e interior do Mato Grosso do Sul, com base em Campo Grande. 

Centros de menor densidade são vistos no interior do Tocantins, leste do Acre e oeste de 

Minas Gerais (Figura 71).  Para este ano, na região norte apenas municípios no Acre, 

Rondônia e Tocantins apresentam viabilidade, onde a maior capacidade instalada e 

geração de energia elétrica é vista em Palmas, com 6,82 MWp e 12,46 GWh 

respectivamente. Estes centros de gravidade indicam um alto valor de geração para o 

ponto, mas também prováveis pontos com menor geração nas adjacências. Este é o caso 

observado no nordeste onde, embora a capital São Luís (MA) seja o ponto de maior 

geração para 2016, desde 2014 pequenas cidades no entorno apresentam viabilidade 

(Figura 56).  

Em 2018, a densidade de kernel exibe grande faixa com mesma densidade ao 

longo de toda a costa do país, indicando crescimento pulverizado de pontos de geração 

de forma homogênea. Os locais com destaque para este ano são Rio de Janeiro (RJ) e 

Belo Horizonte (MG) e, em menor escala, locais espalhados no nordeste. Para este ano, 

a capacidade acumulada no Rio de Janeiro seria de 1,3 GWp, a maior em todo o país. 
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Para 2020, a grande faixa com densidade homogênea no lado leste do país 

desaparece, permanecendo apenas alguns pontos de destaque apenas no litoral. Este 

novo estado se dá muito em razão da viabilidade de algumas classes de rendimento 

domiciliar para São Paulo em 2019, já tornando a cidade o maior pólo de geração em 

2020. A densidade de geração do país é normalizada para a cidade com maior geração 

(no caso São Paulo), deixando pólos com baixa geração de energia menos perceptíveis. 

De 2020 para 2025 pouca coisa se modifica, com São Paulo seguido de Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte como os grandes pólos de geração. Em menor escala, há ainda Salvador, 

Recife e Fortaleza (Figura 71). 

A Tabela 50 indica qual seria a capacidade de suprimento do consumo de 

energia elétrica observado em 2012 (EPE, 2013), pelo potencial econômico para os anos 

de 2020 e 2025. Por exemplo, para o sul, onde o consumo de eletricidade em 2012 foi 

de 73.503 GWh de energia, a partir do potencial econômico do modelo em 2020, 7,66% 

(5.627 GWh) desta demanda poderia ser suprida pela geração distribuída. De forma 

similar, o nordeste, poderia suprir 27,05% do consumo observado em 2012 pelo 

potencial econômico viável em 2025.  

Tabela 50 – Potencial de atendimento da demanda de eletricidade em 2012, pelos potencias 

econômicos em 2020 e 2025 através do cenário de base. 

Consumo (2012)

Potencial 

Econômico 

(2020)

%

Potencial 

Econômico 

(2025)

%

Sul 73.503,00                    5.627,72             7,66% 13.891,74            18,90%

Sudeste 235.237,00                  40.655,14           17,28% 48.652,57            20,68%

Centro Oeste 30.718,00                    5.793,30             18,86% 6.771,76              22,04%

Nordeste 75.610,00                    18.923,70           25,03% 20.450,22            27,05%

Norte 29.049,00                    2.734,67             9,41% 3.560,50              12,26%

Razão consumo/geração (GWh)

Fonte: Elaboração própria 

A geração de energia em 2020, a partir do cenário econômico, é de 2,73 TWh 

(norte); 18,9 TWh (nordeste); 5,79 TWh (centro oeste); 40, 65 TWh (sudeste) e 5,62 

TWh (sul), se mantendo em constante crescimento em função do desenvolvimento de 

domicílios para cada região. No entanto, de acordo com o atual marco regulatório a 

distribuidora de energia pode contratar no máximo até 10% de seu mercado em geração 

distribuída. Assim, uma análise adicional a este cenário foi apresentada de modo a 

detectar o momento no qual, eventualmente, a geração de energia ultrapasse o teto de 

10% da carga.  Para a região Sul este ponto é observado em 2022, assim para 2025, por 
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exemplo, a geração de eletricidade na região que, de acordo com potencial econômico, 

seria de 13.891 GWh decai para 12.359 GWh. No sudeste o potencial econômico é 

limitado a partir de 2020, resultando em 7,49 TWh de energia a menos de geração para 

este ano. Em 2025, esta geração decresce de 48.562 GWh para 40.053 GWh. Para o 

centro oeste isto acontece a partir de 2019, com gradual crescimento na perda de 

geração até o fim do período de estudo. A evolução entre a geração no potencial 

econômico e a evolução de consumo de eletricidade para todos os estados brasileiros 

são observadas no Anexo B.  

A análise de sensibilidade apresentada na seção 8.4 para alguns parâmetros do 

modelo denota a incerteza que uma análise de grande porte implica. Por exemplo, seria 

possível argumentar que apenas domicílios com renda média maior que 20 salários 

mínimos estariam aptos à obtenção de um sistema. Por outro lado, através dos 

resultados desta análise foi possível ver a queda na geração de energia em razão da 

disposição espacial (azimute) no qual um sistema se encontra, assim como variações em 

função de incertezas em aspectos comerciais como preço inicial e sua redução no tempo 

em razão do aprendizado tecnológico. Assim, esse tipo de incerteza apresenta variação 

no potencial da fonte para atendimento da demanda local (Tabela 51).  

Através da abordagem de domicílios com mais de 20 salários mínimos há grande 

mudança frente ao potencial econômico. Para este caso, em 2020, a região norte teria 

apenas 8,61% da capacidade acumulada do potencial econômico e 3,83% no nordeste 

(Tabela 46). Em todo o Brasil, a capacidade instalada com esta restrição se reduz a 

6,44% do potencial econômico. Estes valores denotam a participação desse tipo de 

domicílio no potencial econômico para o país. 

A sensibilidade feita através da escolha do azimute em 90°C resultou em perda 

de geração principalmente em municípios mais ao sul do país (Figura 72). O dado de 

Santa Maria com o novo azimute é capaz de gerar pouco mais de 85% da geração 

considerada ótima com um azimute voltado para o norte. Por outro lado, a troca de 

azimute para Fortaleza diminui a geração em apenas 3%. Dessa forma, enquanto a 

geração em 2020 para a região norte com o novo azimute é 76,27% da geração sob o 

potencial econômico, na região sul para o mesmo ano, este valor é 27,87% da geração 

ótima. 
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A taxa de aprendizado escolhida no cenário de base tem base no cenário de 

referência do WEO 2009, com LR=18% até 2020 e, 16% de 2020 em diante. 

Considerando o preço inicial do sistema em R$10/Wp para 2013, o preço chega a 

R$9,02/Wp em 2020. A partir do mesmo cenário de expansão da indústria, porém com 

variação no LR, em 2020 o preço do sistema chega a R$9,17/Wp (LR=15%) e 

R$9,44/Wp (LR=10%) (Figura 73). Partindo agora de um mesmo aprendizado 

(LR=0,18; 0,16), porém agora considerando o cenário EPIA/Policy Driven, o preço do 

sistema em 2020 é de R$ 7,45/Wp, menos R$1,55/Wp comparado ao cenário base para 

o potencial econômico. Sob esta ótica, a inserção de geração distribuída fotovoltaica no 

setor residencial brasileiro poderia ser ainda mais rápida. Entretanto, se considerarmos o 

mesmo cenário de evolução da indústria, porém agora com LR=10%, em 2020 o preço 

do sistema é de R$8,49/Wp, R$0,50/Wp abaixo da referência. Naturalmente, grupos 

com diferentes idiossincrasias apresentam sensibilidade distintas para um caso 

alternativo. Por exemplo, para a região sul, locais com maior sensibilidade à mudança 

de desenvolvimento da indústria se encontram nos grupos 34, 36, 38 e 48.  

Outra variação testada diz respeito ao preço inicial considerado para o sistema, 

naturalmente quanto maior for o preço escolhido para o ano base, mais devagar se dará 

a inserção de sistemas fotovoltaicos no setor residencial. Na Figura 75 é possível obser 

esta sensibilidade, a partir de um preço inicial de R$11/Wp para todo o país. Com o 

atraso na inserção, em 2018 apenas 3,02% do potencial econômico referente ao cenário 

base estaria apto a inserção na região norte. Este valor, no entanto, já aumenta para 

24,51% em 2019 e 59,88% em 2020. Para o nordeste a capacidade apta comparada ao 

cenário econômico é de 2,64% (2017), 9,61% (2018), 42% (2019) e 80% (2020). 

Resultado similar é encontrado para as demais regiões do país, indicando um atraso de 2 

a 3 anos em boa parte dos domicílios do país, podendo chegar de 4 a 5 anos para poucas 

localidades e nichos (Tabela 50). 

A variação na inserção do sistema em função da análise de sensibilidade 

proposta é observada na tabela Tabela 51, comparando a capacidade de suprimento para 

os novos potenciais (pós-sensibilidade) e o consumo observado em 2012 para o Brasil. 

Assim, para a região nordeste considerando apenas domicílios com 20 salários mínimos 

ou mais, a demanda da região em 2012 é atendida em 0,96% com o potencial para 2020 

e 1,04% com a viabilidade em 2025 (Tabela 51), bastante inferior a carga atendida pelo 

potencial econômico do cenário de base de 25,03% e 27,05%, para 2020 e 2025, 
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respectivamente (Tabela 50). Situação similar é observada para todas as regiões, sendo 

esta a sensibilidade com maior impacto na participação da fonte (Tabela 51). A variação 

do preço inicial do sistema apresenta também relevante impacto, pois atrasa a inserção 

do sistema em todo o país. Assim, o potencial em 2020 atende 1,59% da demanda 

observada em 2012 para a região sul e 5,64% na região norte, contra 7,66% e 9,41% 

através do cenário de base. A variação no suprimento do consumo de 2012, frente aos 

demais cenários de sensibilidade é observada abaixo. 

Tabela 51 - Potencial de atendimento da demanda de eletricidade em 2012, pelos potenciais 

econômicos em 2020 e 2025 de acordo com os cenários de sensibilidade. 

    Razão consumo/geração (GWh) 

Se
n

si
b

ili
d

ad
e 

Região 
Potencial 

Econômico 
(2020) 

% 
Potencial 

Econômico 
(2025) 

% 

Sa
lá

ri
o

 M
ín

im
o

 >
 

2
0

 

Sul 437,47 0,60% 746,67 1,02% 

Sudeste 2.807,16 1,19% 3.045,48 1,29% 

Centro 
Oeste 

560,70 1,83% 619,53 2,02% 

Nordeste 724,17 0,96% 787,56 1,04% 

Norte 235,43 0,81% 278,14 0,96% 

A
zi

m
u

te
 =

 9
0

° 

Sul 4.624,14 6,29% 11.995,32 16,32% 

Sudeste 25.974,94 11,04% 38.576,63 16,40% 

Centro 
Oeste 

5.036,21 16,39% 6.256,53 20,37% 

Nordeste 18.434,99 24,38% 19.922,02 26,35% 

Norte 2.085,61 7,18% 3.035,28 10,45% 

LR
 =

 1
0

%
   

   
   

   
(W

EO
 2

00
9)

 

Sul 4.407,84 6,00% 13.891,74 18,90% 

Sudeste 32.757,40 13,93% 32.757,40 13,93% 

Centro 
Oeste 

5.454,86 17,76% 6.771,76 22,04% 

Nordeste 18.876,86 24,97% 20.450,22 27,05% 

Norte 2.423,19 8,34% 3.560,50 12,26% 

P
re

ço
 In

ic
ia

l 
R

$
11

/W
p

 

Sul 1.171,60 1,59% 13.891,74 18,90% 

Sudeste 19.769,70 8,40% 19.647,13 8,35% 

Centro 
Oeste 

4.000,72 13,02% 6.771,76 22,04% 

Nordeste 15.900,32 21,03% 20.450,22 27,05% 

Norte 1.637,63 5,64% 3.560,50 12,26% 

Fonte: Elaboração própria 
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9.1 - Limitações 

 

Boa parte das limitações do modelo tem relação direta com a abordagem macro 

do problema, em razão do objetivo de se fazer um estudo para todo o país. Esta 

abordagem naturalmente diminui a precisão micro do modelo, para estados e 

municípios. Assim, para melhores resultados é recomendado estudo similar com 

enfoque para uma dada região.  

Embora estejam disponíveis dados de radiação solar para todo o Brasil como 

apresentado anteriormente, a utilização de um dado próprio para cada município do 

Brasil é inviável computacionalmente, trazendo grande complexidade ao modelo. Para 

todo o Brasil vinte dados de radiação solar foram empregados, o que naturalmente é 

uma aproximação e perda de resolução. Esta simplificação possivelmente subestima 

algumas localidades assim como superestima outras.  

A disponibilidade de telhados utilizada tem como dado base coeficientes de 

redução e a área construída média de domicílios por faixa de rendimento. Em primeiro 

lugar, uma vez que o dado trata de faixas de área construída para seu aproveitamento, a 

mediana de cada faixa foi considerada. Este valor, no entanto, não necessariamente é a 

moda deste grupo e, portanto, um dado com menor precisão. Mesmo que fosse 

assegurado o uso da moda, embora fosse atribuída ao modelo maior precisão, ainda 

assim algum nível de imprecisão persistiria. Em segundo lugar, o dado diz respeito à 

área construída de um domicílio o que é uma aproximação da área ocupada por seu 

telhado. Ainda que se soubesse a área ocupada pelo telhado em solo, sua inclinação 

tende a aumentar esta disponibilidade, desse ponto de vista subestimando este aspecto. 

Os coeficientes de redução utilizados foram aplicados na área total encontrada de modo 

a limitar este valor. No entanto, esta abordagem é uma simplificação, pois de fato o 

sombreamento não reduz a área disponível e sim prejudica a geração do sistema. Uma 

vez que a geração do sistema calculado pelo SAM não considera este efeito, valores de 

geração podem ser considerados ligeiramente superestimados, ainda mais se for levado 

em conta que o sombreamento de um módulo fotovoltaico irá prejudicar todo o arranjo 

caso este esteja conectado em série (ou ao menos a linha conectada em série). 

Outro aspecto com influência direta na disponibilidade de telhados é a eficiência 

do módulo. Para o presente estudo não foi considerada sua evolução, o que impactaria 
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principalmente instalações no futuro, uma vez que a tendência é que se precise de cada 

vez menos área para uma mesma capacidade instalada. Assim, é possível que desse 

ponto de vista o potencial seja ainda maior. 

A inclinação do telhado por si só é mais uma limitação do modelo. Para o 

cálculo do sistema foi considerada a inclinação que se aproxima do ótimo de geração, o 

que possivelmente seja dificilmente alcançado em áreas urbanas. Por outro lado, esta 

condição pode ser mitigada través do uso de suportes para o módulo, ao menos em 

grande parte dos casos64. 

A variação da curva de carga do modelo varia com base em histórico da 

sazonalidade de consumo brasileira, o que significa deslocamento horizontal no eixo de 

toda a curva de carga. A diferença no consumo em residências, entretanto, deve 

apresentar forte relação com a mudança de comportamento em razão da variação de 

temperatura ao longo do ano.  Assim, os principais responsáveis por essa mudança são 

chuveiro e ar-condicionado e, eventualmente em menor escala, freezer e refrigerador. A 

correta variação da curva de carga ao longo do ano deve apresentar maior variação 

individual para estes consumos especificamente. 

A evolução de custos de uma manufatura é bastante complexa, onde a curva de 

aprendizado é um método dentre tantos outros. O modelo potencial ou de Wright aqui 

empregado utiliza apenas um único fator com base na evolução da capacidade instalada 

acumulada, o que por si só já é uma aproximação, pois o mais correto seria o uso da 

produção acumulada. No entanto, como discutido na seção 7.1.2.2, possivelmente a 

redução de custos será explicada também por fatores como P&D e não somente como 

um aprendizado na produção propriamente dita. Por outro lado, como a indústria 

brasileira é ainda bastante incipiente este tipo de análise se dará somente em momento 

posterior. Em segundo lugar, para o presente estudo foi considerado a evolução de 

capacidade acumulada com enfoque no módulo fotovoltaico, assumindo esta taxa para 

todos os outros itens. Enquanto o módulo de forma geral tende a seguir uma tendência 

global de preços, itens como inversor e BOS têm comportamento melhor explicado por 

fatores locais. 

                                                           
64

 A possibilidade de utilização de um suporte para o módulo, de modo a se aproximar da inclinação 

ótima do sistema, foi o motivo pelo qual esse aspecto não foi abordado na seção de sensibilidade do 

modelo. 
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9.2 - Estudos Futuros 

 

A análise de sensibilidade tem o objetivo de explorar a imprecisão do modelo. 

No entanto, talvez alternativa mais robusta fosse um ainda maior refinamento destes 

fatores, em uma ótica mais micro do problema com enfoque em estados e municípios.  

A disponibilidade de telhados elaborada é concisa e razoável para o estudo aqui 

proposto, no qual o país inteiro é considerado. No entanto, uma série de métodos de 

levantamento da disponibilidade de telhados com uso de sistemas de informação 

geográfica e atividades correlatas se encontra disponível na literatura (ARÁN 

CARRIÓN et al., 2008; CHOI et al., 2011; IZQUIERDO; RODRIGUES; FUEYO, 

2008; KARTERIS; SLINI; PAPADOPOULOS, 2013; LOULAS et al., 2012; RYLATT; 

GADSDEN; LOMAS, 2001) e, a partir dos quais, a análise de inserção da tecnologia 

tem o potencial de se tornar ainda mais rica. O coeficiente de redução para 

sombreamento e outros usos utilizado no estudo (IZQUIERDO et al., 2008) foi 

encontrado na literatura e não apresenta refinamento para o caso brasileiro, majoritário 

em casa, ou especificamente para uma determinada região. Assim, este tipo de análise 

com maior especificidade se faz necessária. 

Sob a ótica da tecnologia, a intermitência da fonte solar tende a aumentar a 

ociosidade do sistema durante o dia, eventualmente agravando o pico de consumo a 

noite.  A grande participação da fonte resultaria na existência de grande parte do 

despacho centralizado operando apenas em poucas horas da noite. Assim, a partir de um 

dado limite é possível que a inserção da fonte fotovoltaica seja possível apenas através 

de sistemas com baterias. Dessa forma, o estudo de melhores e mais eficientes formas 

para se armazenar a energia ou a forma de se lidar com esta energia excedente, se fazem 

necessários (BARNHART et al., 2013). 

Do ponto de vista da cadeia de suprimento da fonte há de se estudar dois 

aspectos diferentes, porém correlatos. Em primeiro lugar é necessários melhor estudo 

acerca de equipamentos, assim como serviços associados à energia fotovoltaica no 

Brasil. O levantamento de custos de inversor e BOS, comumente de produção nacional, 

são necessários para análise de evolução da fonte, assim como para o módulo, caso este 

passe a ser produzido nacionalmente. Esta dimensão está ligada ao segundo ponto, do 

estudo de um aprendizado tecnológico em âmbito nacional. Como apresentado no 
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estudo, a curva de aprendizado enraizada em apenas um único fator (normalmente 

produção acumulada) se mostra equivocada em casos encontrados na literatura 

internacional. Assim, o real entendimento de diversas contribuições para a evolução de 

custos de itens do sistema, por ora com enfoque em inversor e BOS, se faz interessante 

para o real entendimento do potencial que a tecnologia possui no país, assim como o 

efeito contrário que este potencial pode agregar à economia, como para geração de 

emprego e renda. 

A inserção do presente estudo não considera a competição com outras fontes, 

assim como, de forma geral, com outras opções de consumo. Há de se considerar ainda 

que o fato de o gasto de energia não ser tão relevante na conta do consumidor, 

eventualmente signifique que mesmo com o custo nivelado do sistema abaixo do valor 

pago junto à distribuidora, o usuário pode vir a não adotar a tecnologia em razão da 

pequena economia em contraste com um alto custo inicial. Dessa forma, seria 

interessante estudo mais específico para esse aspecto, com enfoque no comportamento 

do consumidor propriamente dito. 

Por fim, também na esfera comportamental, o custo de oportunidade é um dos 

parâmetros mais complexos e relevantes de um modelo. Sua variação pode mudar 

significativamente seu resultado. Assim, para pessoas físicas, há de se ter um maior 

refinamento na análise, assim como há de se realizar estudos mais completos acerca das 

oportunidades do consumidor em um ambiente com múltiplas opções. A mesma 

ponderação vale para o caso das concessionárias. 
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Anexo A – A Energia Solar Fotovoltaica 

A.1 - O Recurso Solar 

 

O sol é uma esfera gasosa com raio visível de 6,96 x 10
5
 km e massa de 1,99 x 10

30
 

kg. Seus principais compostos são hidrogênio (H) e hélio (He), adicionado a pequenas 

quantidades de oxigênio (O), carbono (C), nitrogênio (N), neônio (Ne), ferro (Fe), 

silício (Si), magnésio (Mg), enxofre (S) e cálcio (Ca). O hidrogênio corresponde a 90% 

de sua massa com praticamente todo o restante sendo composto de hélio. Sua densidade 

de massa decresce rapidamente à medida que se afasta de seu núcleo, onde 90% 

encontram-se na metade interior de seu raio. Enquanto a temperatura do sol atinge 5800 

K em sua superfície, este valor em seu núcleo chega a 5x10
6
 K (K.N. LIOU, 2002; 

LUHMANN; SOLOMON, 2007) e (K.N. LIOU, 2002). 

A energia solar é produzida pela combinação de 4 átomos de hidrogênio resultando 

em 1 átomo de hélio através de uma reação de fusão nuclear a milhões de kelvins em 

seu interior. A massa do núcleo do átomo de hélio formado é menor que a soma dos 

quatro átomos de hidrogênio, assim parte da massa perdida é transformada em energia 

(DUFFIE & BECKMAN, 2013), onde 0,7% da massa total são convertidas em ondas 

eletromagnéticas (ASCHWANDEN, 2007). A reação de fusão nuclear em seu interior 

acarreta em constante redução de sua massa onde, a partir da lei de equivalência massa-

energia de Einstein65, aproximadamente cinco milhões de toneladas por segundo de 

radiação solar são emitidas pelo Sol através de ondas eletromagnéticas. Em bilhões de 

anos, o Sol provavelmente terá enviado ao espaço aproximadamente 10
26

 kg. É 

estimado que desde seu nascimento o Sol emitiu cerca de 5% de sua massa em ondas 

eletromagnéticas (K.N. LIOU, 2002). 

A energia produzida no núcleo do Sol é emitida majoritariamente na faixa do 

espectro eletromagnético que compreende raios-x e raios-gama com pequeno 

comprimento de onda. Através de contínuos processos de radiação, convecção, absorção 

e emissão, a radiação solar emitida cresce em comprimento de onda à medida que se 

afasta do núcleo e sua temperatura diminui. Estima-se que 90% da energia emitida pelo 
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 Lei de Equivalência Massa-Energia: E=mc
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Sol é gerada na região que compreende seu núcleo até 0,23R
66

(DUFFIE & BECKMAN, 

2013).  

 

A.2 - Espectro Solar 

 

O espectro solar ocorre em todos os comprimentos de onda, desde raios-gama, 

raios-x, ultravioleta, luz branca, infravermelho até ondas de rádio. Boa parte da energia 

irradiada pelo sol é emitida em comprimentos de onda perceptíveis ao olho humano (luz 

branca). O ciclo solar, períodos cíclicos no qual a constante solar oscila entre períodos 

de alta e baixa atividade, tem duração de aproximadamente 11 anos. 

O fluxo solar instantâneo que incide sobre o topo da atmosfera, denominado 

constante solar (G Extraterrestre), é descrito como a quantidade de energia solar por unidade 

de tempo a uma distância média do Sol, em uma área exterior à atmosfera e normal à 

direção de propagação da radiação solar. Sua medição não é trivial e é feita através de 

sondas espaciais, aeronaves de pesquisa e balões meteorológicos e extrapolações de 

medida observadas em solo. Seu primeiro relato preciso para fins de engenharia ocorreu 

no começo da década de 1940 onde um valor de 1896 cal/cm
2
.min ou 1322 W/m

2
 era 

tido como razoável à época (MOON, 1940). O estudo do espectro prosseguiu na década 

de 1950 (JOHNSON, 1954) e apresentou na década de 1960 valor da ordem de 2, 0 ± 

0,01 cal/cm
2
.min ou 1395,6 W (MALITSON, 1968), no entanto já no início da década 

seguinte o valor foi revisado para 1,94 cal/cm
2
.min ou 1353,6W (THEKAEKARA, 

1973), sendo este aproximadamente considerado até hoje (RÜTHER, 2004).  

De fato, diversos valores a partir de diferentes métodos de medição são encontrados 

com considerável variabilidade chegando até a 1367 W/m
2 

(GUEYMARD, 2004; LI et 

al., 2011). Valores para uso em pesquisa, específicos para locais com determinadas 

condições climáticas são também recomendados (LI et al., 2011). A constante solar é 

discutida e pesquisada constantemente, onde, com base em ultimas observações 

reportadas pelo World Radiation Center (WRC), apresenta valores na faixa entre 1361 

W/m
2 

e 1365 W/m
2 
(WRC, 2010, 2011).  
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 R = Raio do Sol. 
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Embora a constante apresente significante variação ao longo do ciclo de atividade 

solar, este diferencial não é de grande relevância para aplicações fotovoltaicas. De fato, 

a grande variação ao longo do ciclo ocorre na faixa do espectro com menores 

comprimentos de onda
67

 (Figura A. 1). O máximo solar é o fluxo de energia do período 

no qual sua atividade atinge o pico, caracterizado por distúrbios na coroa solar e alta 

incidência das chamadas manchas solares (sunspots).  Tais distúrbios e explosões são 

acompanhados pelo aumento na emissão de raios-x e ultravioleta (K.N. LIOU, 2002). A 

constante solar percebida na Terra varia ainda em torno de 4% ao longo do ano, em 

razão do movimento ligeiramente não circular da Terra ao longo do movimento de 

translação (TWIDELL & WEIR, 2006). 

 

Figura A. 1 - Espectro Solar em função de variação no fluxo solar em períodos de alta e baixa 

atividade, para diferentes comprimentos de onda. 

Fonte: (LUHMANN & SOLOMON, 2007), traduzido. 

A irradiância total incidente sobre a Terra é uma integral de seu espectro 

eletromagnético, sendo este dividido por faixas em função de cada respectivo 

comprimento de onda e seu nível de intensidade. Diferentes aplicações demandam 

interesse em diferentes faixas do espectro, assim há projetos em estudo específico para 

cada comprimento de onda (GUEYMARD, 2004). Diferentes sistemas e métodos são 
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 Para entendimento no que concerne a origem da radiação solar em diferentes tipos de onda e processos 

correlatos, do ponto de vista de reações no interior do Sol, ver (ASCHWANDEN, 2007). 
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usados para essa prática (ELTBAAKH et al., 2011), com pesquisas concretas na área 

pelo menos desde 1978 (KRIVOVA et al., 2011).  

Grande parte da energia emitida pelo Sol, em torno de 98%, possui distribuição 

espectral com comprimento de onda entre 3000 A e 40000 A 68, embora todo o espectro 

tenha comprimento de onda na faixa que compreende valores menores que 1 A até 

100m (MALITSON, 1968). A faixa de energia com valores de comprimento de onda 

abaixo de 200 nm (2000 A) até 280 nm (2800 A) representa menos de 1% da 

distribuição espectral e é totalmente absorvida pela atmosfera superior, não tendo 

nenhuma participação no uso de energia solar em solo (MALITSON, 1968). A faixa de 

onda eletromagnética pode ser dividida entre três principais regiões em função de seu 

comprimento de onda: ultravioleta com aproximadamente 5% da radiação solar (λ<0,4 

μm), a região de luz visível com 43% da irradiação solar (0,4 μm < λ < 0,7 μm) e 52% 

consiste na chamada onda infravermelha (0,7 μm < λ). As três faixas de onda indicadas 

são consideradas ondas de pequeno comprimento (DUFFIE & BECKMAN, 2013; 

TWIDELL& WEIR, 2006). 

 

A.3 – O Aproveitamento do Recurso Solar 

 

Ao adentrar a atmosfera terrestre, o espectro solar sofre modificações por elementos 

que a constituem, tais como ozônio, vapor d’água, aerossóis, nitrogênio e oxigênio, 

através de absorção e difusão. Assim, o exato espectro solar em uma dada localidade 

dependerá de condições atmosféricas e do caminho percorrido através da atmosfera. O 

impacto da atmosfera ou massa de ar é função do ângulo de incidência do sol, este 

função da hora, dia, época do ano e latitude do sítio estudado. Como dito, o espectro 

solar é também função do período de atividade solar, com diferente variação para 

diferentes comprimentos de onda (GUEYMARD, 2004). Apenas o espectro solar em 

uma determinada faixa de comprimento de onda consegue penetrar a atmosfera 

terrestre.  
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A.3.1 - Aspectos Geográficos 

 

Em razão do movimento de rotação da Terra, diariamente o sol nasce ao leste e se 

põe a oeste, se elevando a uma dada altura de acordo com a época do ano. A cada dia 

uma quantidade enorme de energia incide sobre a Terra, em forma de radiação 

eletromagnética. Além de fatores locais meteorológicos, a radiação solar incidente em 

um dado local no globo depende de sua localização (latitude) e posição no tempo, isto é, 

época do ano e horário do dia. Tal característica se deve aos movimentos de rotação e 

translação da Terra. O primeiro caracteriza-se pela rotação que a Terra faz sobre seu 

próprio eixo, de pólo a pólo, e tem a duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, 

formando o dia e a noite. O segundo caracteriza as estações do ano e possui duração de 

365 dias e 6 horas aproximadamente. Em relação ao plano de translação da órbita 

terrestre, a Terra possui seu eixo imaginário com inclinação  δ0 = 23° e 30 minutos em 

relação à normal ao plano de translação, sendo este o terceiro principal elemento 

responsável por diferentes valores de irradiação solar ao redor do globo.  O ângulo 

formado pelo plano equatorial e a reta da irradiação solar que descreve a incidência 

perpendicular sobre a Terra é a declinação δ (Figura A. 2). Considerando uma reta com 

origem no centro da Terra em direção ao Sol, o ângulo δ é igual à latitude local para um 

ponto no qual o sol se encontra exatamente sobre a cabeça ao meio dia solar. 

 

Figura A. 2 - Inclinação da Terra ao longo para as quatro posições características ao longo do ano. 

Fonte: (TWIDELL & WEIR, 2006), traduzido. 

 

O ângulo δ varia entre o valor de + 23,45° no solstício de inverno do hemisfério 

sul e - 23,45° no solstício de inverno do hemisfério sul. Os dois valores são justamente 

as latitudes dos trópicos de Câncer e Capricórnio e delimitam a faixa latitudinal que 

compreende as regiões tropicais do planeta e nas quais o Sol apresenta incidência 
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perpendicular ao longo do ano. A relação entre o ângulo δ e a inclinação do eixo da 

Terra δ0 (COOPER, 1969),considerando inclinação da terra em relação a seu eixo 

imaginário igual a δ0 = 23,45° e em função do dia do ano n (n=1 é primeiro de janeiro) é 

descrita peça equação abaixo: 

          
            

   
  

Equação 16 

 

O movimento de translação possui quatro principais posições. O solstício de 20 

ou 21 de junho é o momento no qual sobre o trópico de câncer (paralelo com latitude ϕ 

= 23,45° = δ) a incidência solar é perpendicular, dando início ao verão no hemisfério 

norte (solstício de verão) e inverno no hemisfério sul (solstício de inverno). No solstício 

de 21 ou 22 de dezembro (paralelo com latitude ϕ = -23,45° = δ), os raios solares 

incidem perpendicularmente sobre o trópico de capricórnio, iniciando o verão no 

hemisfério sul e inverno hemisfério norte (Figura A. 2). O solstício de verão tem como 

característica ser o dia mais longo e noite mais curta durante todo o ano no respectivo 

hemisfério. Já os Equinócios caracterizam-se por possuir dia e noite com mesma 

duração em quase todo o planeta, com exceção dos pólos. O Equinócio de 20 ou 21 de 

março marca o início do outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. O 

equinócio do dia 22 ou 23 de setembro tem igual característica, porém de forma inversa. 

Ambos ocorrem no momento onde a incidência perpendicular do Sol se encontra 

exatamente sobre a linha do Equador (paralelo com latitude ϕ = 0° = δ). 

Devido à esfericidade terrestre e uma vez que a incidência perpendicular 

acontece apenas dentro dos trópicos, à medida que a latitude aumenta mais inclinada é a 

incidência de raios solares sobre a superfície e assim maior é também sua área de 

incidência para uma mesma quantidade de energia. Dessa forma regiões mais ao norte 

ou ao sul do planeta recebem uma menor quantidade média de radiação solar. No verão 

a variação da radiação solar em função da latitude é pequena, no entanto para o inverno 

esta variação é consideravelmente maior (Figura A. 3). À medida que um ponto se 

distancia do Equador a variação é cada vez maior, com menor insolação no inverno em 

função da menor duração do dia, assim como em razão da cada vez mais oblíqua 
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incidência solar e maior atenuação atmosférica para essa época do ano (TWIDELL & 

WEIR, 2006). 

 

Figura A. 3 – Insolação em dias claros, em função da latitude local e época do ano. 

Fonte: (TWIDELL & WEIR, 2006), traduzido. 

 

A.3.2 - Radiação Solar no plano 

 

A radiação diária H é a energia total por unidade de área recebida pela Terra ao 

longo de um único dia. Considerando G o fluxo solar percebido na superfície, H é dado 

por:  

        
     

    

 

Equação 17 

 

A radiação global ou total sobre um plano dentro da atmosfera pode ser 

decomposta em três componentes: direta, difusa (dispersada por nuvens e outros) e 

refletida (albedo). A radiação direta é a incidência solar que adentra a atmosfera sem 

sofrer alteração em sua direção original. A fração difusa é a incidência que sofre 

alteração em sua direção original, sendo dispersa por nuvens, poluição e outros 

compostos da atmosfera.  
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A razão entre radiação direta e global varia de 0,9 em dias ensolarados a zero em 

um dia completamente nublado, isto é, mesmo em um dia ensolarado a radiação difusa é 

pelo menos 10% do total percebido no plano. Dessa forma dias ensolarados possuem 

uma maior radiação direta, enquanto dias nublados terão maior radiação difusa. Na 

Figura A. 4 é possível observar valores médios para insolação local G no Rio de 

Janeiro. Portanto, de acordo com a Equação 17 a radiação diária H é justamente a 

integral da curva de radiação solar global (cor vermelha).  É possível observar a 

radiação direta (verde) e difusa (azul) para cada mês do ano, onde, por exemplo, 

observa-se a baixa participação da radiação difusa no total global para os meses de 

junho e julho, típicos dos dias de céu claro de inverno na cidade. 

 

Figura A. 4 - Radiação solar global (vermelha), direta (verde) e difusa (azul) típica para a cidade do 

Rio de Janeiro. 

Fonte: Inpe/Labsolar, via System Advisor Model. 

 

A radiação solar diária sobre uma dada unidade de área varia, principalmente, 

conforme 3 fatores:, duração do dia, orientação do plano e absorção atmosférica 

(TWIDELL& WEIR, 2006): 
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A.3.2.1- Duração do Dia 

 

A duração do dia N, isto é, a quantidade de horas entre o nascer e pôr do sol, regida pela 

seguinte equação: 

   
 

  
                  

Equação 18 

 

A.3.2.2 - Orientação do Plano e Incidência
69

 

Em termos gerais, a radiação direta para o plano horizontal e inclinado é 

abordada da seguinte forma
70

. A Equação 19 indica a radiação direta no plano 

horizontal (Figura A. 5) em função do zênite de incidência (z) e da radiação local (G) 

em um dado instante. A equação indica que mesmo que a radiação direta Gb para 

diferentes épocas do ano fosse exatamente a mesma (o que não é verdade de acordo 

com a Figura A. 4), para o inverno o maior desvio angular do fator zênite reduz a 

incidência horizontal para o inverno para uma dada localidade. 

       
       

Equação 19 

 

A Equação 20 indica a radiação direta para o plano inclinado (Figura A. 5) em 

função da inclinação (θ) e novamente da radiação local (G). A disposição do painel 

fotovoltaico que maximiza a geração de energia é sempre com seu plano de forma 

perpendicular a incidência de raios solares. 

      
      

Equação 20 
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Para metodologia de cálculo em detalhes do ângulo de incidência em função do local, hora e época do 

ano, ver (DUFFIE & BECKMAN, 2013) 

70
 b – direta; d - difusa h – plano horizontal; c – plano inclinado. 
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Figura A. 5 - Radiação Solar (a) direta e (b) difusa no plano horizontal e inclinado. 

Fonte: (TWIDELL & WEIR, 2006) adaptado. 

 

A geometria da radiação solar sobre um plano, de forma pouco mais detalhada, em 

qualquer orientação de plano (Figura A. 6), tem como base os seguintes parâmetros: 

 

 Ângulo Horário (ω)–para um determinado ponto é dado pelo ângulo de rotação 

percorrido pela Terra a partir do meio dia. Uma vez que o movimento de rotação 

da Terra apresenta velocidade de 360°/24h = 15°h
-1

. O ângulo horário é dado 

por
71

: 

                                                           
71

O horário aparente do sol (tsolar) é o tempo medido com base em seu ciclo diário e pode ser entendido 

pelo horário percebido a partir de um relógio solar com base em sua posição celeste, onde ao meio dia é 

observada sua passagem para um respectivo meridiano, atingindo seu mais alto ponto. Uma vez que a 

velocidade do sol não é uniforme ao longo do ano – devido órbita, foi criado o conceito de horário solar 

médio, um ponto fictício no qual o sol se move pelo céu a uma taxa constante. A relação mensal entre o 

horário aparente do sol e o horário solar médio é descrita pela equação do tempo (ωeq), com variação de ± 

15 minutos. A equação do tempo apresenta variação de ano a ano. O horário solar médio serve de base de 

determinação do horário civil (tcivil), observado em um relógio. O horário civil é separado em zonas com 

15° de extensão longitudinal (Ѱcivil (zona)). Todos os locais contidos em uma zona horária possuem mesmo 
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 Latitude (ϕ) – desvio angular em relação à linha do Equador, com variação ± 

90°, onde o valor positivo representa latitude ao norte do Equador (90° < ϕ 

<90°). 

 Declinação (δ) – posição angular do sol ao meio dia ou quando o sol se encontra 

sobre o meridiano local. Apresenta variação ± 23,45°, onde o valor positivo 

indica declinação ao norte (-23,45° < δ <23,45°). 

 Inclinação (β) – Inclinação da superfície (painel) em relação ao plano horizontal 

com variação entre 0° e 180° (0° < β<180°). Uma superfície (painel) com ângulo 

β> 90° obrigatoriamente tem a sua normal orientada para o chão. 

 Azimute (γ) – desvio angular da normal a superfície (painel) projetada no plano 

horizontal em relação ao meridiano local. Apresenta variação ± 180°, com 

valores negativos a leste a partir de desvio completamente orientado para o sul 

(0°) e, positivos para oeste com base no mesmo ponto (180°< γ <180°).  

 Ângulo de Incidência (θ) – desvio angular entre o raio de incidência da 

radiação solar na superfície (painel) e sua normal.  O ângulo é calculado da 

seguinte forma
72

: 

                                        

                                                                                                                                                                          
horário civil, independente de sua longitude. Para fins de aplicações fotovoltaicas, o coeficiente de 

correção da equação do tempo (ωeq) pode ser desconsiderado. 

72
 Relações Geométricas: 

A = senф cosβ                                C = senβ senγ                   E= senфsenβ cos γ  

B = cosф senβ cos γ                   D = cosф cosβ 
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Figura A. 6 - Plano inclinado e ângulos de referência. 

Fonte: (DUFFIE & BECKMAN, 2013), traduzido. 

 

Especificamente para direção de propagação da radiação direta, ou seja, em relação 

à posição do sol (DUFFIE & BECKMAN, 2013; TWIDELL & WEIR, 2006): 

 Zênite (θz) – desvio angular entre a linha vertical e ângulo de incidência do Sol 

 Altitude (αs) – desvio angular entre a linha horizontal e a radiação solar. O 

ângulo de altitude e zênite são complementares (θz + αs = 90°). 

 Azimute Solar (γs) – a partir de orientação para o sul, desvio da irradiação solar 

projetada no plano horizontal. 

 

A.3.2.3 - Absorção Atmosférica 

 

Ao adentrar a atmosfera terrestre, o espectro solar sofre interações com partículas 

presentes na atmosfera. Esta alteração resulta em diferente composição do espectro 

eletromagnético em relação ao observado no espaço, alterando a participação das 

diferentes ondas no espectro final. Um importante indicador comumente usado para fins 

de estudo da energia solar é o coeficiente massa de ar (AM). 

 

A.3.2.3.1 - O Coeficiente de Massa de Ar 
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O coeficiente de massa de ar é a razão entre o caminho percorrido pela radiação 

solar através da atmosfera a partir de seu ângulo de incidência (zênite – θz) e a distância 

percorrida pela radiação normal à superfície para um céu claro sem nuvem ou qualquer 

tipo de poluição. Dessa forma, o coeficiente se refere apenas à fração de radiação direta. 

Para um caminho através da atmosfera L e, L0 o caminho percorrido pela radiação 

normal à superfície, o coeficiente AM é dado por: 

 

    
 

  
 

 

    
 

Equação 21 

 

O coeficiente AM0 (m=0) se refere ao estado onde não há atmosfera, portanto diz 

respeito à radiação extraterrestre. Para o coeficiente AM1 (m=1), L=L0 e, portanto, 

neste instante o sol se encontra exatamente acima da cabeça para um observador. Sob 

estas condições, normalmente considera-se o espectro solar ao nível do mar (Figura A. 

7). Para fins de especificação de potência nominal de células fotovoltaica é comum se 

utilizar o AM 1,5, normalmente escolhido em condições de teste padrão (STC – 

Standard Test Conditions), estado este caracterizado por um zênite θz=48,2°. Por fim, o 

AM2 (θz=60°) e AM3 (θz=70°) são de grande utilidade para estimativa do desempenho 

de células fotovoltaicas para regiões com alto valor de latitude, tais como o norte 

Europeu, ou ainda para o comportamento de dispositivos no inverno em regiões da zona 

temperada. 

Em condições de radiação solar AM0, a densidade de fluxo energético anual do 

espectro solar é de 1.188 kWh/cm
2
, enquanto para AM1 esse valor cai para 

0,469kWh/cm
2 
(NEVILLE, 1995). Não à toa, esta diferença no fluxo de energia somada 

a efeitos metrológicos, assim como ao próprio ciclo diurno natural, fazem da geração de 

eletricidade a partir de painéis solares localizados no espaço uma longínqua, porém 

promissora fonte de energia (JAFFE et al., 2013; MORI et al., 2006), onde o transporte 

dessa energia é o maior desafio (WOODELL& SCHUPP, 1996). 
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A.3.2.3.2 - Interação entre o espectro solar e a atmosfera 

 

Cerca de 30% da radiação solar extraterrestre que incide na atmosfera é refletida de 

volta para o espaço (LUHMANN & SOLOMON, 2007), em grande parte em função de 

nuvens presentes na atmosfera e uma pequena parte através de albedo na superfície. O 

efeito do ozônio na fração do espectro ultravioleta é visível através da Figura A. 7, 

assim como o efeito do vapor d’água, dióxido de carbono, gases e poluentes nas ondas 

com maior comprimento de onda. De forma condensada, segundo (SWARTMAN et al., 

1973; TWIDELL& WEIR, 2006), a absorção de diferentes faixas do espectro solar na 

atmosfera acontece da seguinte forma: 

 Ultravioleta (λ< 0,3μm) – ao nível do mar é completamente absorvida por 

partículas de O2, O3, O e N2. 

 Próxima Ultravioleta (0,3μm<λ<0,4μm) – apenas pequena radiação é 

transmitida ao nível do mar, no entanto suficiente para causar queimaduras. 

 Luz Visível (0,4μm<λ<0,7μm) – a atmosfera terrestre é praticamente invisível à 

essa faixa de onda, permitindo que grande parte da radiação atinja o nível do 

mar. Quase metade da radiação totalao nível do mar pertence a essa fração do 

espectro. 

 Infravermelha (0,7μm<λ<2,5μm) – cerca de 50% da radiação extraterrestre 

pertence a essa região. Na atmosfera, até 20% da radiação presente nesse 

espectro é absorvida pelo vapor d’água e pelo dióxido de carbono (CO2). 

 Próxima Infravermelha (λ>12μm) – a atmosfera é praticamente opaca a essa 

faixa espectral. 
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Figura A. 7 - Espectro Solar em função do comprimento de onda para AM0 (outside atmosphere) e 

AM1 (sea level). 

Fonte: (NEVILLE, 1995), traduzido. 

 

No eixo à direita da Figura A. 7 e abaixo na Figura A. 8, é possível notar a 

energia disponível para o fóton em função de seu comprimento de onda. Esta 

informação é de extrema relevância para o desenvolvimento de células fotovoltaicas, 

pois através da absorção dessa energia elétrons são capazes de pular para a camada de 

condução de um composto, se tornando capazes de transportar carga elétrica. Vale notar 

que uma importante fração da energia presente no espectro solar se concentra na faixa 

espectral de comprimento de onda λ> 1,15 μm, porção esta não disponível para 

aplicações fotovoltaicas em razão da energia incorporada a este tipo de onda, 

caracterizando assim um relevante limite ao aproveitamento de energia a partir de 

dispositivos fotovoltaicos (NEVILLE, 1995). 
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Figura A. 8 - Espectro solar com densidade energética por fóton para condições de massa de ar 

AM0 e AM1 em função do comprimento de onda. 

Fonte: (NEVILLE, 1995), traduzido. 

 

A energia de um fóton está diretamente relacionada com sua cor. Fótons de cor azul 

possuem aproximadamente o dobro da energia presente em fótons de cor vermelha, 

enquanto estes possuem mais energia que o presente no infravermelho. Por outro lado 

fótons de cor ultravioleta, causadores de câncer de pele, possuem ainda mais energia 

que os de cor azul, justificando assim seu efeito prejudicial à saúde (GREEN, 2000). 

Mesmo fótons de cor vermelha carregam energia suficiente para liberar um elétron, 

embora este processo ocorra mais dificilmente.  

 

A.4– O Efeito Fotovoltaico 

 

O efeito fotovoltaico foi observado pela primeira vez em 1839 por Edmond 

Becquerel em estudo com células eletrolíticas através da inserção de cloreto de prata em 

solução ácida com eletrodos de prata, que expostas à luz davam origem ao fenômeno, 

descrito pela formação de uma diferença de potencial entre os extremos de uma 

estrutura de material semicondutor devido à absorção de luz. Em 1873, Willoughby 

Smith observou fotocondutividade em barras de selênio. Em 1876 em conjunto com seu 

aluno Richard Day, William Adams observou o efeito fotoelétrico em material com 

selênio depositado em substrato de ferro. O dispositivo apresentou eficiência de 0,5%. 

http://histv2.free.fr/selenium/smith.htm
http://histv2.free.fr/selenium/smith.htm
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Em 1883, Charles Fritts descreveu a primeira célula fotovoltaica com eficiência de 1% a 

partir de um dispositivo de selênio e uma fina película de ouro. Em 1887, Heinrich 

Hertz (HERTZ, 1887) observou alteração na tensão a partir da qual a faísca entre dois 

eletrodos ocorre com incidência de luz ultravioleta. Seu achado despertou o interesse 

acerca do efeito da luz sobre a carga de materiais entre pesquisadores como 

(STOLETOW, 1888). Em 1902, Philipp Lenard observou que a energia de elétrons 

excitados cresce com o aumento da frequência da radiação eletromagnética, diretamente 

ligada a sua cor (LENARD, 1902). 

O ano de 1905 é tido como especial no campo da física e seu desenvolvimento, 

especialmente devido contribuições de Albert Einstein através da publicação de cinco 

diferentes artigos 73 . Um destes trabalhos foi de enorme contribuição para a física 

quântica e tem especial relevância no aproveitamento da energia solar fotovoltaica 

(ARONS, 1965), a partir do qual em 1921 o prêmio Nobel lhe foi concedido. A teoria 

de Einstein, no entanto, somente é provada através de experimento feito em 1916 

por  Robert Millikan (MILLIKAN, 1916).   

De fato o início da física quântica se dá em 1900 através do trabalho de Planck 

(PLANCK, 1901) acerca da radiância espectral de cavidade. Seu feito é uma 

extrapolação e, de certa forma, elo entre os achados de Rayleight-Jeans e Wien acerca 

da curva de distribuição energética (espectro) de ondas eletromagnéticas em função de 

sua frequência. Planck constatou que a energia emitida ou absorvida por osciladores 

elementares contida na parede da cavidade apresenta variação de forma quantizada, 

múltipla de uma constante e não de forma contínua como se pensava. 

Foi a partir desse ano que Einstein a partir especialmente do trabalho de 

(HERTZ, 1887) elaborou sua ideia. Sua teoria tem início com a análise do efeito 

fotoelétrico, no qual a luz arranca elétrons de certo materiais sensíveis a este efeito. 

Diferente do imaginado à época o elétron não era arrancado em função da intensidade 

do campo elétrico (intensidade luminosa) e sim em função de sua frequência de onda. 

Foi proposto por ele considerar a luz como um conjunto de pequenas partículas ou um 

                                                           
73

 Além do trabalho de especial importância para esse estudo, quatro outros artigos foram publicados em 

1905 por Einstein. O artigo de particular relevância para este estudo apresenta o título (em inglês): “On a 

Heuristic Point of View about the Creation and Conversion of Light”. 

 
 

http://www.nobel.se/physics/laureates/1923/millikan-bio.html
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número finito de quantidade de energia, posteriormente denominadas fótons, diferentes 

dos conceitos eletromagnéticos no qual esta se propaga através de um fenômeno 

ondulatório. Inicia-se assim o paradoxo onda-partícula. Cada fóton, de acordo com seu 

espectro, possui diferentes níveis de energia. Dessa forma, fótons de cor azul possuem 

mais energia que os vermelhos, assim como fótons de cor ultravioleta possuem mais 

energia que os azuis embora sejam invisíveis ao olho humano. Cada feixe luminoso 

possui então energia unitária de acordo com a Equação 22, onde h é a constante de 

Planck (6,63 x 10
-34

 J s) e f é a frequência da respectiva onda eletromagnética:  

     

Equação 22 

Einstein sugere que um fóton transmite toda sua energia a um único elétron. 

Caso a energia do fóton (hf) seja maior que a energia potencial do elétron (W) ligado a 

um material, o elétron é arrancado. 

       

Equação 23 

 

Entretanto uma frequência crítica (f0) que varia de um material a outro é 

observada, abaixo da qual nenhum elétron é arrancado. Assim, se a frequência do fóton 

for menor que fo, o fóton não possui energia suficiente para que o elétron seja 

arrancado. 

       

Equação 24 

  

Os fótons ou quantas elucidados por Einstein e sua energia relacionada são 

apresentados para o espectro solar na Figura A. 8. Sua apresentação acerca do efeito 

fotoelétrico é de grande relevância para o entendimento de semicondutores usados em 

células fotovoltaicas, onde um elétron é capaz de se transportar da banda de valência 

para a banda de condução de um composto somente através da absorção de um dado 

quanta de energia, se tornando capaz de transportar a energia absorvida.  
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A.5 - Tecnologia de Conversão da Célula fotovoltaica 

 

Uma célula fotovoltaica
74

 é um dispositivo capaz de converter energia luminosa 

em eletricidade através da sobreposição de materiais semicondutores. A eletricidade 

gerada é proporcional à intensidade de radiação incidente solar, mas também apresenta 

variação com a temperatura, poeira e outros parâmetros.  

Segundo (GOETZBERGER et al., 2002), algumas das características desejáveis 

a uma célula fotovoltaica são: 

 Bandgap entre 1,1 e 1,7 eV 

 Estrutura de banda direta 

 Disponíveis e não tóxicos 

 Adequado para produção em larga escala 

 Boa eficiência de conversão 

 Estabilidade no longo prazo 

 

Do ponto de vista de sua condutividade elétrica, um material é classificado como 

isolante, semicondutor ou condutor. De forma geral, em isolantes e semicondutores, as 

ligações covalentes entre os átomos de sua rede cristalina encontram-se completas e, 

assim, não há elétrons livres no material. É justamente esta característica que os torna de 

baixa condutividade elétrica. 

                                                           
74

 A presente seção apresenta os aspectos básicos do funcionamento de uma célula fotovoltaica, onde 

diferentes trabalhos foram consultados para esta elaboração. De forma geral, os textos consultados são 

referenciados em passagens nas quais a informação agregada é única, comparada com os demais. Assim, 

caso se deseje maior aprofundamento e, para crédito do material aqui utilizado, os principais textos 

examinados para esta seção são: (LUQUE & HEGEDUS, 2003; NEVILLE, 1995; SWART, 2011; 

TWIDELL & WEIR, 2006). 
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A.5.1 - Semicondutores 

 

Células fotovoltaicas são compostas de materiais semicondutores, com destaque 

para o silício. A razão pela escolha de semicondutores ao invés de um material condutor 

(e que teoricamente estaria mais apto a conduzir eletricidade, devido a sua maior 

propensão a possuir elétrons livres) é sua flexibilidade em modificar sua condutividade 

através de procedimentos relativamente simples. Essa característica permite uma 

importante flexibilidade na construção e design de células fotovoltaicas. A segunda 

particularidade que justifica seu uso é o fato de, em um semicondutor, a corrente elétrica 

poder ser transportada tanto através de um elétron carregado negativamente como 

através de partículas carregadas positivamente. Esta peculiaridade é de extrema 

relevância para a construção de células solares e seus circuitos (NEVILLE, 1995).      

Em um semicondutor a uma temperatura de zero kelvin, há elétrons apenas em 

sua banda de valência, responsáveis estes por suas características químicas. Em outras 

palavras, todas as ligações covalentes entre átomos vizinhos estão completas. Neste 

estado, a banda de valência encontra-se cheia de elétrons e é incapaz de conduzir 

corrente, uma vez que pelo Princípio de Exclusão de Pauli, dois elétrons não podem 

ocupar um mesmo estado quântico simultaneamente. Neste estado, sua banda de 

condução encontra-se vazia.  

O acoplamento de dois átomos de um mesmo elemento forma uma rede 

cristalina, onde cada átomo influencia e é influenciado pelo estado quântico do átomo 

adjacente. As camadas mais internas do átomo sofrem menos interferência do átomo 

adjacente, uma vez que se encontram mais próximas ao núcleo. É então através de 

camadas mais externas que esse tipo de interação ocorre, mais especificamente através 

de sua camada de valência. Os estados discretos quânticos de cada átomo, agora 

próximos, resultam em faixas ou bandas de energia de estados permitidos. Os estados 

possíveis de energia correspondem às soluções possíveis da equação de Schrödinger 

(SCHRÖDINGER, 1926) independente do tempo, onde m é a massa do elétron; ħ é a 

constante de Planck reduzida; E é a energia e   é a função de onda que descreve os 

estados possíveis.  
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Equação 25 

A energia de Fermi é a energia do estado mais energético com probabilidade de 

ocupação por um elétron a uma temperatura de zero kelvin. Em um semicondutor 

intrínseco, onde Nv e Nc são as densidades de estado nas bandas de valência e condução, 

Ev é a energia da banda de valência e Ec é a energia da banda de condução, a energia 

Fermi é calculada pela seguinte equação
75

. 

   
     
 

 
  

 
    

  
  
  

Equação 26 

Em semicondutores intrínsecos, a energia de Fermi tipicamente se encontra na 

metade do gap de energia. Vale notar que a razão de o nível de Fermi se encontrar em 

uma região teoricamente proibida é que, de fato, este se refere a uma função estatística 

de onde o elétron apresentaria maior probabilidade de ser encontrado.  

De forma análoga para um semicondutor em equilíbrio térmico, a função que 

designa a proporção estatística de se encontrar estados cheios em função de estados 

disponíveis para um nível de energia é regida pela equação de Fermi-Dirac, onde EF é a 

energia Fermi; k é a constante de Boltzmann (8,62x10
-15

 eV/K) e T é a temperatura em 

kelvin. A função descreve o nível de energia E=Ef onde há probabilidade de ocupação 

igual a 1/2: 

     
 

            
 

Equação 27 

 

 

                                                           
75

 A formulação da equação não é apresentada no presente trabalho e pode ser consultada em (LUQUE& 

HEGEDUS, 2003). 
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Figura A. 9 - Gráfico para a função Fermi em função da temperatura. 

Fonte: (LUQUE & HEGEDUS, 2003). 

 

Para a temperatura de zero kelvin, qualquer estado de energia abaixo do nível de 

Fermi (E-Ef < 0) está preenchido com elétrons, enquanto todos os estados acima desse 

valor se encontram vazios (Função Fermi=0). Para essa curva, há justamente uma queda 

abrupta no ponto E=EF a partir do qual a probabilidade de se encontrar um elétron é 

igual a zero. Para temperaturas acima de zero, é possível encontrar elétrons para níveis 

de energia acima da energia Fermi, onde a curva de probabilidade é mais suave (Figura 

A. 9). 

Uma banda pode estar separada da banda seguinte por uma faixa de energia 

proibida, onde não há estados permitidos para a presença de um elétron. A largura desta 

banda proibida varia bastante de um elemento químico a outro, podendo inclusive ser 

negativo com a sobreposição de duas bandas consecutivas (SWART, 2011). Neste 

intervalo, em princípio, não existem níveis de energia acessíveis aos elétrons. A 

quantidade de energia necessária para que um elétron mude de banda de energia é 

chamada de gap de energia (band gap) ou banda proibida. Assim, a banda de energia 

proibida (band gap) éo estado de energia que separa duas bandas de um átomo e no qual 

não é possível a permanência de um elétron.  

À medida que a temperatura aumenta a energia necessária para a mudança de 

banda em um semicondutor decresce. Assim, com o passo de tempo é provável que uma 

quantidade de elétrons, em razão do recebimento de energia térmica, seja capaz de 
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atingir sua banda de condução. A energia necessária para a mudança de banda pode cair 

de 0,8 a 2,4 eV (NEVILLE, 1995). Com o aumento da temperatura, átomos da rede 

começam a vibrar e podem transferir energia para elétrons da camada de valência, 

possibilitando a estes sua transferência para camada de condução em um processo 

denominado geração térmica de portadores (SWART, 2011). 

 À medida que isso ocorre, os agora novos elétrons na camada de condução, 

vindos da camada de valência, são capazes de transportar corrente. Em razão da 

transferência de elétrons para a camadas de condução, vácuos ou lacunas são deixados 

na camada de valência, servindo assim para o transporte de eletricidade oriundo de 

átomos adjacentes. Assim como um elétron é um portador de carga negativa, uma 

lacuna pode ser tratada como uma partícula de carga positiva. Na realidade uma lacuna 

não existe como partícula, mas é consequência de movimentos de elétrons em um 

potencial periódico. Assim, através de elétrons livres na camada de condução em 

conjunto com lacunas formadas na camada de valência, uma corrente elétrica no 

material é formada. A formação de corrente é possível pela condutividade de elétrons na 

camada de condução e lacunas na camada de valência. Por essa razão elétrons e lacunas 

são também chamados de portadores de carga. Em suma, elétrons na banda de condução 

são portadores de carga negativa (-q) e lacunas ou vácuos na banda de valência são 

portadores de carga positiva (+q) (SWART, 2011). A quantidade de vácuos ou lacunas 

para qualquer temperatura acima de zero kelvin na banda de valência é igual ao número 

de elétrons em sua camada de condução (NEVILLE, 1995). 

O efeito descrito observado em semicondutores puros ou intrínsecos não é 

condição suficiente para a formação de tensão. Em suma em um semicondutor puro, sua 

condutividade está intimamente ligada à mudança de temperatura e à energia mínima 

para mudança de banda, tornando o material para este propósito com pouca praticidade. 

Em materiais intrínsecos a concentração de portadores é bastante baixa se comparada a 

semicondutores extrínsecos. 
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A.5.2 –A Junção p-n 

 

Na seção anterior foram apresentadas características básicas de um semicondutor 

puro ou intrínseco. Para esta seção é apresentado o semicondutor do tipo extrínseco e 

sua formação através de um processo denominado dopagem, assim como a formação de 

uma junção resultado da união de dois semicondutores extrínsecos. 

O semicondutor comumente utilizado em célula fotovoltaica é o silício, obtido 

através de método de purificação com alto grau de pureza. O silício puro, no entanto, 

não é bom condutor elétrico, pois não possui elétrons livres em suas camadas. Assim, 

outros elementos (impurezas) são adicionados ao processo, normalmente fósforo (P) e 

boro (B), através do procedimento de dopagem. A dopagem do silício através do fósforo 

resulta em um composto final com elétrons livres (átomo doador), portadores de carga 

negativa (silício tipo-n). Uma segunda camada com maior espessura é formada pela 

dopagem do silício pelo boro, resultando em vácuos ou lacunas (silício tipo-p). A adição 

de impurezas aumenta a condutividade do material em função da maior concentração de  

vácuos e elétrons disponíveis, isto é, aumenta a quantidade de portadores de carga na 

estrutura do material. 

A adição de impurezas resulta também na adição de novas bandas de energia na 

estrutura do material, muitas vezes dentro do gap proibido de energia. Com a adição de 

impureza, o nível Fermi para o material extrínseco, pós-adição da impureza, tem a 

seguinte lei (LUQUE& HEGEDUS, 2003): 

           
  
  

 

Onde Ei é a energia de Fermi do material intrínseco; Na é o número de átomos 

ionizados (doadores ou aceitadores de elétron). O sinal de adição ou subtração na 

equação varia de acordo com o material extrínseco. Para tipo-n o sinal de adição é 

utilizado e para tipo-p o sinal de subtração é utilizado. 
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A.5.2.1 - O semicondutor extrínseco tipo-p e tipo-n 

 

Duas são as impurezas comumente utilizadas para dopagem do silício, o fósforo 

e o boro. O silício possui quatro elétrons em sua última camada de valência, enquanto o 

Boro apresenta três elétrons. O propósito de se obter dopagem do silício através do Boro 

é a formação de vácuos ou lacunas. Em suma o vácuo é o estado na banda valência 

vazio, sem nenhum elétron.  

Através de uma ligação covalente entre o silício e o boro, três elétrons se 

combinam. No caso do silício a combinação forma uma ligação covalente incompleta, 

em razão do elétron que sobra, formando assim um vácuo ou lacuna (Figura A. 10). 

Essa formação é um incentivo para o movimento de carga, pois força a doação do 

elétron de um átomo adjacente, completando assim suas quatro ligações. Com a doação 

do elétron de um átomo adjacente, a lacuna é formada neste novo átomo doador. Dito 

isto, a lacuna pode então ser compreendida como uma carga positiva em constante 

movimento pela estrutura cristalina, até o momento no qual uma recombinação com um 

elétron da banda de condução aconteça. O vácuo ou lacuna apresenta comportamento de 

uma partícula carregada positivamente e é formada em função do íon adjacente no qual 

um elétron proveniente da camada de valência foi aceito. Este processo resulta em um 

dopante do tipo-p ou silício extrínseco do tipo-p, onde sua rede cristalina apresenta 

quantidade de vácuos ou lacunas superior ao número de átomo livres. Assim para esse 

material a condução de eletricidade é feita majoritariamente por carga positivas. 

A energia do elétron proveniente do átomo receptor, isto é, a impureza no qual 

sua adição resulta na adição de vácuos, é ligeiramente maior que a energia da banda de 

valência (Figura A. 11). Nesta situação, elétrons presentes na banda de valência são 

facilmente excitados de modo a atingir a energia requerida para o átomo receptor, 

deixando vácuos na camada de valência, tornando o átomo receptor em um íon 

carregado negativamente (NEVILLE, 1995). 

Por outro lado, o fósforo apresenta cinco elétrons em sua camada de valência. 

Pela mesma razão, porém agora de forma oposta, a inserção da impureza à rede 

cristalina do silício resulta em uma ligação incompleta onde agora a impureza, no caso o 

fósforo, cede um elétron ao silício. Este elétron resulta da ligação entre os dois 

elementos, onde o elétron que sobra do fósforo não forma qualquer ligação covalente e, 
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assim, fica fracamente ligado a seu átomo. Este elétron é então facilmente liberado 

através de pequena energia térmica, se tornando um elétron livre na rede cristalina. O 

objetivo desse tipo de dopagem é proporcionar abundância de elétrons livres no 

material. Para este material a condutividade de eletricidade é feita majoritariamente por 

cargas negativas. Assim o dopante do tipo-n ou silício extrínseco do tipo-n tem como 

característica a maior quantidade de elétron livres comparado ao número de lacunas.  

O elétron do átomo doador, isto é, o elétron procedente da impureza adicionada 

no qual resulta em maior disponibilidade de elétrons, tem sua energia ligeiramente 

menor que a banda de condução, assim, o gap de energia necessário para transferência 

do átomo vindo da órbita da impureza para a banda de condução é pequena e similar a 

energia térmica disponível (Figura A. 11). O elétron, agora presente na banda de 

condução se torna um carregador de corrente. Finalmente, o átomo doador no qual o 

elétron se transferiu para a camada de condução torna-se um íon carregado 

positivamente. 

 

Figura A. 10 - Ligações covalentes em estrutura cristalina do silício com adição de fósforo e boro 

como impurezas. 

Fonte: Google Imagens 

 

O silício tipo-n (dopado com fósforo) apresenta maior condutividade que o silício 

puro ou intrínseco já que os elétrons do composto facilmente atingem a banda de 

condução através de excitação térmica. O silício do tipo-n (dopado com boro) apresenta 

lacunas que facilmente entram em sua camada de valência. O estado energético aparente 

localizado no interior de gap energético não permitido, no qual portadores potenciais se 

encontram e, a partir dos quais através de um impulso térmico se tornam portadores de 
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carga, é o nível Fermi (TWIDELL & WEIR, 2006). No cristal sem a adição de 

impurezas a banda proibida se encontra completamente livre de estados possíveis. Um 

defeito cristalino (por exemplo, devido à adição de impureza), entretanto, causa uma 

perturbação no potencial periódico da rede, alterando a solução local da equação de 

Schrodinger e, eventualmente, permitindo a formação de estados quânticos no interior 

da banda proibida (Figura A. 11). Para o caso de impurezas doadoras de elétron é 

formado um estado quântico logo abaixo do mínimo da banda de condução, enquanto 

para a impureza recebedora de elétron é formado um estado quântico logo acima da 

camada de valência do material (SWART, 2011). 

Para o caso no qual o nível de Fermi se encontra na metade superior da banda 

proibida, o número de elétrons é superior ao número de colunas caracterizando-se assim 

um material do tipo-n. Caso o nível de Fermi se encontrena metade inferior da banda 

proibida, a quantidade de lacunas é superior aos elétrons, típicos de material do tipo-p. 

Em casos onde o nível de Fermi se encontra exatamente no meio da banda proibida, a 

quantidade de elétrons e colunas é aproximadamente a mesma, caracterizando-se assim 

um material do tipo p-n. 

 

Figura A. 11 - Nível Fermi em materiais semicondutores. 

Fonte: (TWIDELL & WEIR, 2006), traduzido. 

 

Além da configuração apresentada, onde o silício (Si)
76

 se combina com o fósforo 

(P)
77

 e boro (B)
78

, outras combinações resultam em um semicondutor extrinseco. Por 

exemplo, é possível que compostos como o arseneto de gálio (GaAs) ou fosfeto de índio 

                                                           
76

 Grupo IV da tabela periódica. 

77
 Grupo V da tabela periódica. 

78
 Grupo III da tabela periódica. 
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(InP)
79

 se combinem com elementos como o selênio (Se) e telúrio (Te)
80

, onde estes 

últimos participam como doadores de elétron. De forma análoga, a combinação do 

composto com zinco (Zn)
81

 resulta em um processo de dopagem onde este último atua 

como recebedor (provocador de lacunas). De fato, nem sempre a atuação de um 

determinado elemento é bem definida, como no caso da combinação de silício com um 

dos compostos acima, onde dependendo de sua alocação na cadeia cristalina, este atua 

como doador ou receptor (NEVILLE, 1995). É justamente através da combinação de 

elementos não convencionais que outras tecnologias de células fotovoltaicas como o 

telureto de cádmio (CdTe), disseleneto de cobre-índio-gálio (CuInGaSe₂), disseleneto  

de cobre índio (CuInSe₂) e o arseneto de gálio (GaAs) são formadas. Estas tecnologias, 

no entanto, são mais complexas e costumar ter maior custo. 

 

A.5.2.2 – Formação da junção p-n 

 

A seção anterior descreve a formação de uma rede cristalina de silício com a adição 

de impurezas, resultando em materiais com a presença majoritária de cargas positivas 

ou negativas. Assim, o silício do tipo-p se encontra com lacunas em excesso enquanto o 

silício do tipo-n se encontra com elétrons livres em excesso. Por fim, de modo a 

simplificar o entendimento do processo, elétrons livres no material podem ser 

considerados portadores de carga negativa e, lacunas ou vácuos portadores de carga 

positiva. Ambos compostos são neutros separadamente, porém sua união (junção p-n) é 

capaz de gerar eletricidade. 

 

                                                           
79

 Grupo III-V da tabela Periódica (compostos) 

80
 Grupo IV da tabela periódica. 

81
 Grupo II da tabela periódica. 
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A.5.2.2 .1 - O Transporte de Portadores de Carga 

 

Com a junção do silício do tipo-n e silício do tipo-p, cada um dos materiais deixa 

seu estado de neutralidade. Se considerarmos a junção em um dado instante, elétrons 

livres presentes em maior número no material tipo-n são direcionados para o material 

tipo-p. Os íons doadores de elétron, antes neutralizados, apresentam agora carga 

positiva com a perda do elétron. Por outro lado, as lacunas presentes no silício tipo-p 

recebem estes elétrons e passam a apresentar carga negativa.  

Este transporte de portadores (elétrons e lacunas) é feito através de uma corrente
82

 

de difusão, onde a transferência de elétrons ou lacunas é regida com base nos 

respectivos gradientes de concentração, isto é, os portadores se deslocam de regiões 

com grande concentração para regiões com baixa concentração por volume de material, 

de modo a se distribuir de forma uniforme no espaço (Figura A. 12 e Figura A. 13). O 

processo ocorre também devido o movimento térmico aleatório que portadores 

apresentam.  

Assim, parte do material do tipo-n se torna positivo em razão do deslocamento de 

elétrons para o material tipo-p. De forma análoga, o silício tipo-p fica carregado 

negativamente em razão da fuga de colunas (Figura A. 12 e Figura A. 13b). Os íons de 

ambos os materiais formam uma região polarizada em torno da interface de junção 

chamada de região de depleção, caracterizada pela baixa densidade de portadores livres. 

Em razão do agora parcialmente polarizado material através da difusão, um campo 

elétrico
83

 é formado do pólo positivo em direção ao pólo negativo da zona de depleção 

(do material tipo-n para o material tipo-p). Uma vez que a carga positiva se desloca no 

mesmo sentido que um campo elétrico e cargas negativas se deslocam no sentido oposto 

a um campo elétrico, o campo formado é também responsável por impedir que a 

                                                           
82

 Movimento de Cargas 

83
 Um campo elétrico é formado, por exemplo, através de duas placas paralelas com cargas de sinais 

opostos. A direção do campo flui da carga positiva à carga negativa. De forma análoga a força do campo 

gravitacional sobre um corpo com massa m, um campo elétrico exerce força sobre uma partícula 

carregada. Isto significa que uma partícula com carga neutra não percebe o campo elétrico. A força de um 

campo elétrico é diretamente proporcional a intensidade da carga na qual o campo incide e sua direção 

está relacionada ao sinal da carga. 
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corrente de difusão continue indefinidamente. Isto ocorre, pois os elétrons do material 

tipo-n são repelidos para a direita em direção contrária ao campo elétrico e, portanto, em 

direção contrária a difusão antes em andamento. De forma similar as lacunas do 

material tipo-p são repelidas para a esquerda (Figura A. 12).  

 

Figura A. 12 - Junção p-n em um semicondutor, com forças elétricas envolvidas. 

Fonte: Google Imagens. 

 

O movimento de cargas, em função do campo elétrico formado, resulta em uma 

segunda corrente em direção oposta a anterior, denominada corrente de deriva. Esta se 

origina em resposta a aplicação ou presença de um campo elétrico no material e faz com 

que o número de portadores que se deslocava pelo mecanismo de difusão retorne ao seu 

local de origem. O movimento ocorre principalmente com portadores minoritários
84

 

presentes na zona de depleção. O equilíbrio é alcançado quando o componente de 

difusão de elétrons é igual ao componente de deriva de elétrons, em conjunto com a 

igualdade entre os componentes de difusão e deriva para as lacunas. Por fim, vale 

destacar que em regiões distantes da zona de depleção a condição de neutralidade no 

material se mantém. 

O material em equilíbrio apresenta uma diferença de potencial interno ao longo da 

junção, especificamente no interior da zona de depleção denominada built in potential 

(Vbi). Essa voltagem é também conhecida como barreira potencial, pois é responsável 

                                                           
84

 Denomina-se portador minoritário o que se encontra em menor concentração em um material. Assim no 

silício tipo-n, portadores minoritários são lacunas enquanto no silício tipo-p portadores minoritários são 

elétrons. 
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por desacelerar o mecanismo de difusão no material, não permitindo que a difusão 

ocorra em todo o material. Assim, uma vez que a região do material no exterior da zona 

de depleção apresenta carga praticamente neutra, a diferença de potencial elétrico ao 

longo de todo o material permanece constante até a zona de depleção, sofre uma 

variação ao longo da zona (Vbi) e permanece constante a esse patamar ao sair da zona de 

depleção em razão da zona neutra do lado oposto do material. Uma análise mais 

minuciosa deve abordar a distribuição de densidade líquida de cargas (SWART, 2011), 

calculo este não apresentado aqui.  Através da distribuição de cargas, a variação no 

campo elétrico é obtida através da Lei de Gauss acerca de um dado volume. A 

intensidade do potencial interno tem variação em função da concentração de impureza 

adicionada e do tipo (elemento) adicionado. 

 

Figura A. 13 - Diagrama de formação de uma junção p-n, com a) fuga de portadores para o 

material extrínseco oposto através da difusão e b) formação do potencial interno na zona de 

depleção do material e nível de Fermi da junção. 

Fonte: (TWIDELL & WEIR, 2006), traduzido. 
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A.5.2.2 .2 - Recombinação de pares elétron-lacuna e período de difusão 

 

Uma vez formado uma par elétron-lacuna, termicamente ou através da luz, estes 

voltam a se recombinar após um determinado tempo (τ), tendo percorrido um dado 

espaço (L) pela rede cristalina através da difusão. Este processo se caracteriza pelo 

relaxamento do elétron presente na banda de condução e seu retorno a banda de valência 

eliminado assim uma lacuna, de modo a restabelecer o equilíbrio. Em um material 

intrínseco puro o tempo de relaxamento pode ser longo (τ=1s), no entanto em um 

material dopado é consideravelmente menor (τ=10
-2

s até τ=10
-8

s) (TWIDELL & WEIR, 

2006). O tempo de vida (período até recombinação) de um par elétron-lacuna é limitado 

por impurezas, imperfeições no cristal e na superfície, átomos localizados em 

interstícios do cristal puro espremidos entre dois átomos do cristal, entre outros defeitos. 

Por essa razão materiais fortemente dopados apresentam menor tempo de 

recombinação.  

Há diferentes mecanismos
85

 de recombinação possível no funcionamento de uma 

célula fotovoltaica (LUQUE & HEGEDUS, 2003; NEVILLE, 1995; TWIDELL 

&WEIR, 2006). Segundo (TWIDELL & WEIR, 2006), o número de recombinações J 

(m
-1

s
-1

) segue a seguinte equação, onde Sυ é a velocidade de recombinação e N é a 

concentração de portadores no material. 

       

Equação 28 

A probabilidade de recombinação (1/τ) para o material em equilíbrio é igual para 

elétrons (n) e lacunas (p), portanto: 

 

  
  
 

  
       

 

 
   

Equação 29 

Se a concentração de lacunas é maior que a de elétrons (ou vice versa), então 

τn<<τp. Assim, para portadores minoritários o tempo de recombinação é bastante menor 

comparado a portadores majoritários. Termicamente excitados, os portadores se 

                                                           
85

Para um maior aprofundamento acerca de mecanismos de recombinação ver também (LUQUE; 

HEGEDUS, 2003; NEVILLE, 1995). 
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locomovem através da rede cristalina de modo a formar a corrente de difusão na direção 

x do material, onde D é a constante de difusão e dN/dx é o gradiente de concentração. 

        
  

  
  

Equação 30 

Considerando tempo de vida de um par elétron-lacuna τ=10
-5

s e constante de 

difusão D=10
-3

 m
2
 s

-1
, o percurso percorrido por um portador segue a relação de 

Einstein: 

                                

Equação 31 

 

 

A.5.2.2 .3 - Polarização Direta e Polarização Reversa 

 

O equilíbrio na junção p-n apresentado na seção anterior não continha qualquer tipo 

de polarização
86

, onde este estado continha a diferença de potencial Vbi ao longo da 

junção. Neste caso, a zona de depleção apresenta carga liquida prevista por íons 

consolidado na rede cristalina, abandonados por seus portadores majoritários
87

. Nesta 

seção é apresentado o comportamento da junção caso esta seja ligada ao terminal de 

uma bateria a partir de uma polarização direta e polarização reversa. 

A polarização direta (forward bias) em uma junção é a ligação na qual o terminal 

positivo de uma bateria é conectado ao material tipo-p, assim como o terminal negativo 

da bateria se conecta ao lado tipo-n do material. Vale lembrar a existência do potencial 

Vbi na direção oposta ao diferencial aplicado.  

                                                           
86

 A termo polarização aqui não diz respeito a concentração de cargas polarizadas e sim no que tange a 

ligação do circuito a um diferencial de potência externa como uma bateria. 

87
 Denomina-se portador majoritário o que se encontra em maior concentração em um material. Assim no 

silício tipo-n, portadores majoritários são elétrons enquanto no silício tipo-p portadores majoritários são 

lacunas. 
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Com esse tipo de conexão, elétrons e lacunas são empurrados para a junção em 

função da voltagem aplicada, com origem no terminal positivo em direção ao terminal 

positivo. Paralelamente, o material tipo-p se torna mais positivo e o material tipo-n mais 

negativo. Este arranjo reduz a zona de depleção, pois aplica uma força sobre portadores 

de carga, especificamente lacunas no silício tipo-p e elétrons no tipo-n. Neste caso, a 

largura da zona de depleção é inversamente proporcional à magnitude da voltagem 

aplicada. Com o afinamento da zona de depleção o potencial interno (Vbi) diminui 

(Figura A. 14), facilitando o escoamento de carga por difusão. Caso este potencial 

chegue a um valor demasiadamente baixo, a voltagem pode não ser mais suficiente para 

barrar a corrente de difusão, chegando esta em regiões do material antes com carga 

neutra. Em outras palavras, com o cada vez menor potencial interno, há um ponto 

mínimo a partir do qual a zona de depleção colapsa e no qual uma corrente de 

eletricidade, em função da voltagem externa aplicada, passa a fluir do silício tipo-p em 

direção ao tipo-n. 

A corrente de difusão para ambos os portadores eventualmente é interrompida ou 

atinge seu equilíbrio a partir do momento que a recombinação entre os pares for 

favorável energeticamente. Normalmente isto acontece em função do tempo de difusão 

L, descrito acima. Nesse momento a corrente permanece em equilíbrio, com uma 

constante recombinação do par elétron-coluna.  

 

Figura A. 14 - Voltagem aplicada na junção a partir de uma fonte externa - polarização direta e 

reversa. 

Fonte: (TWIDELL & WEIR, 2006), traduzido. 

 

A polarização reversa (reverse bias) ocorre de modo inverso ao apresentado 

acima, isto é, o terminal negativo da bateria se conecta com material tipo-p e terminal 

positivo da bateria é ligado ao material tipo-n. Para esta configuração, elétrons e lacunas 
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no material são empurrando na direção oposta ao caso anterior, de modo a aumentar a 

zona de depleção do material, resultado de uma concentração de carga positiva no 

material tipo-n e uma região com carga negativa no material tipo-p. Esse processo 

aumenta o potencial interno Vbi, resultando em uma alta resistência à fluidez de 

portadores no material (Figura A. 14), dando ao material característica de isolante. Com 

o gradativo aumento da tensão aplicada o campo elétrico interno aumenta, onde a partir 

de um dado patamar crítico resulta em quebra da zona de depleção, liberando a fluidez 

da corrente aplicada. 

A.5.2.3 - A junção p-n e o efeito fotovoltaico 

 

Com a energia luminosa incidente, os fótons provenientes da radiação solar se 

chocam com os elétrons do material formado (junção p-n) excitando-lhes, fornecendo-

lhes energia. Os elétrons são então responsáveis por conduzir esta energia pelo campo 

elétrico resultante da junção p-n, sempre da camada p em direção a camada n. Nesse 

estado, um par elétron-coluna é formado em razão do envio de um elétron a camada de 

condução. O campo elétrico formado no material funciona como uma espécie de 

separador de pares elétrons e lacunas, permitindo maior deslocamento do elétron pelo 

material antes da recombinação.  

A.5.2.3 .1 - A Corrente da Junção p-n 

 

Para o sistema isolado sem polarização externa, duas diferentes correntes em 

sentidos opostos são responsáveis pelo transporte de portadores formados termicamente 

ou devido à incidência de luz. De fato, estas são nada mais que as correntes de deriva e 

difusão antes apresentada, mas agora com a junção entre os materiais tipo-p e tipo-n já 

consolidada. O transporte de portadores em razão do potencial Vbi resulta na corrente de 

geração Ig, onde elétrons são empurrados para o material tipo-n e lacunas são enviadas 

para o material tipo-p. Esta corrente apresenta variação principalmente em função da 

temperatura, assim a voltagem aplicada sobre o material não apresenta grande 

relevância. Este movimento de cargas ocorre principalmente através de portadores 

minoritários que se tornam majoritários ao cruzar a barreira potencial. Por outro lado, 

para o material isolado o sistema se comporta sempre no sentido de retomar o equilíbrio 

do sistema e, com esse efeito, a segunda corrente do sistema em sentido oposto é então 
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formada com origem no material, denominada corrente de recombinação Ir, deslocada 

em função do mecanismo de difusão tal como a corrente anteriormente apresentada. 

Esta corrente é responsável por restaurar continuamente o campo elétrico do material e 

ocorre principalmente através de portadores majoritários. 

Para o sistema isolado o equilíbrio é sempre mantido, no entanto com a 

aplicação de um potencial externo este equilíbrio é desfeito. Considerando uma 

polarização direta no material, por convenção, a corrente da fonte externa flui a partir do 

terminal positivo em direção ao terminal positivo. Assim, à corrente de recombinação Ir 

o potencial aplicado pela fonte externa é adicionado, resultando em desequilíbrio entre 

as correntes formadas no material. 

                   

Equação 32 

Assim, a corrente total do sistema no escuro Ie, considerando positiva a direção 

no qual a polarização direta se desloca, é descrita pela seguinte equação
88

: 

                              

Equação 33 

 

A.5.2.3 .2  - A Corrente na junção p-n com Incidência de radiação Solar 

 

Com a incidência de luz próxima a zona de depleção, um elétron (partícula 

negativa) é enviado à banda de condução deixando uma lacuna (partícula positiva) na 

banda de valência, formando então um par elétron-lacuna. Dessa forma, a incidência de 

fótons é responsável por aumentar consideravelmente a quantidade de portadores livres, 

e estes eventualmente se locomovem até a zona de depleção. Uma vez que apenas 

portadores coletados na zona de depleção são úteis, esta movimentação está diretamente 

ligada ao tempo de vida de recombinação τ do cristal a distância de recombinação L 

(Equação 31). Caso o par elétron-lacuna seja gerado a uma distância da zona de 

depleção maior que L, o elétron se recombina antes de atingir a zona de depleção.  

                                                           
88

 A corrente Ig da equação 15 é também comumente denominada corrente de saturação I0. Com aumento 

da temperatura, I0 também aumenta. 
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Portanto, idealmente deseja-se um material onde o tempo de recombinação entre 

pares e a distância percorrida antes da recombinação seja a maior possível. Esta é a 

razão da impossibilidade de se ter um material com uma camada muito extensa, pois 

assim parte do material ficaria a uma distância maior que a distância percorrida até a 

recombinação do par elétron-coluna.  

Uma vez no interior da zona de depleção, em razão do campo elétrico presente a 

lacuna é enviada ao lado do material tipo-p e o elétron é enviado para o material tipo-n. 

Este processo é extremamente importante para a geração de energia, onde o potencial 

Vbi funciona como uma espécie de separador elétrons de lacunas, atuando como força 

motriz do circuito, sendo capaz de prover energia a uma carga externa. Este movimento 

resulta em aumento da corrente de geração. Como resultado da corrente de geração 

potencializada, o lado tipo-n do material se torna mais negativo e o lado tipo-n do 

material ainda mais positivo. Com o aumento descrito de concentração de carga em 

ambos os lados, a corrente de recombinação é também potencializada. 

Com a incidência de luminosidade a junção funciona como um gerador de 

eletricidade onde o material tipo-p funciona como terminal positivo e o material tipo-n 

como terminal negativo, adicionando corrente a desprezível geração térmica já existente 

no material. A geração de eletricidade a partir de uma célula solar corresponde às 

condições de um diodo em polarização direta. 

Com a geração do par elétron-coluna, via impulso térmico ou fótons, o elétron 

torna-se um portador. A corrente de eletricidade é obtida pela diferença entre a corrente 

da junção em equilíbrio térmico (Ie) e a corrente formada pela incidência de radiação 

solar (Il). Assim, considerando a corrente escura como positiva, a corrente total no 

material é descrita por: 

        

Equação 34 

Então: 

                        

Equação 35 
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Assim, sendo a corrente devido luminosidade (Il) maior que a corrente no escuro 

(Ie), a corrente total I é negativa. Isto acontece, pois ao aplicarmos uma tensão, a 

corrente negativa implica em uma potência dissipada negativa. O processo sem e com 

luz resulta em uma curva corrente (I) versus tensão (V), característica de células 

fotovoltaicas (Figura A. 15). A potência total é dada pela área hachurada, visto que a 

potência gerada é um produto entre a corrente e tensão. 

 

Figura A. 15 - Curva característica corrente (I) x tensão (V) de uma célula fotovoltaica sem e com 

incidência de luminosidade. 

Fonte: (SACHS, 1978). 

Típicos pontos da curva característica de uma célula fotovoltaica são observados 

na Figura A. 15 e Figura A. 16. A corrente de curto circuito (Isc) é caracterizada pelo 

ponto onde a corrente no circuito é máxima e onde a tensão é igual a zero. A tensão de 

circuito aberto (Voc) é o ponto onde a tensão é máxima e onde a corrente é igual a zero. 

O ponto de máxima potência (MPP) é composto pela tensão de máxima potência (Vmpp) 

e corrente de máxima potência (Impp), no qual a área hachurada acima (Figura A. 15) é 

maximizada. Embora a curva característica seja formada no terceiro e quarto quadrante 

do gráfico, esta é comumente refletida sobre o eixo de x, como observado abaixo. 

Além de condições atmosféricas locais, a geração de energia apresenta variação 

com a intensidade luminosa incidente sobre a junção, assim como a temperatura 

ambiente na qual a célula se encontra. De fato, o fator temperatura influencia o fator 

incidência em função também da distribuição espectral e, vice versa, assim como o 

impacto de cada um desses fatores apresenta maior ou menor relevância em função do 
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material da célula utilizado (MINEMOTO; NAGAE; TAKAKURA, 2007; 

MINEMOTO et al., 2007; NAGAE et al., 2006). Este ponto é de especial relevância, 

pois a potência nominal de uma célula é especificada com base em condições padrão de 

teste
89

 (STC – Standard Test Condition) para valores de radiação solar, temperatura e 

massa de ar. Assim, em grande parte do tempo a potência nominal da célula não é 

alcançada. 

 

Figura A. 16 - Variação da curva característica (I x V) para diferentes níveis de intensidade 

luminosa, com destaque para os respectivos pontos de máxima potência. 

Fonte: (TWIDELL& WEIR, 2006). 

 

Para cada nível de insolação, um ponto de potência máxima (MPP – maximum 

Power point) é definido (Figura A. 16). A variação na incidência de radiação solar sobre 

o módulo proporciona à tensão de circuito aberto (Voc) variação segundo uma função 

logarítmica, enquanto a corrente de curto circuito (Isc) tem variação linear (ALMEIDA, 

2012). O ponto de potência máxima (Pmp) corresponde ao produto da tensão de potência 

máxima (Vmp) e a corrente de potência máxima (Imp).  

A curva característica apresenta também variação de acordo com a temperatura 

ambiente na qual a célula se encontra (Figura A. 17). Com aumento de temperatura há 

aumento da corrente de curto circuito o que levaria a célula a uma maior potência, no 

                                                           
89

 STC: Radiação Solar: 1.000 W/m
2
; Massa de Ar: 1,5; Temperatura da Célula: 25°C. 
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entanto o aparente aumento é compensado pela perda da tensão de circuito aberto, 

resultando em perda global de potência. 

 

Figura A. 17 - Variação da curva característica (IxV) para diferentes valores de temperatura 

ambiente. 

Fonte: (CRESESB, 2006). 

Embora não seja apresentado matematicamente no presente trabalho, segundo 

(TWIDELL & WEIR, 2006), a curva característica apresenta a seguinte variação em 

função da temperatura, onde: a=3,7x10
-3

 (°C)
-1

, b=6.4x10
-4

 (°C)
-1

 e T1=25°C: 

                          

Equação 36 

 

                          

Equação 37 

 

O resultado deste balanço é um decaimento global da potencia da célula como 

visto a seguir (TWIDELL; WEIR, 2006), onde c= 4x10
-3

 (°C)
-1

: 
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A.5.3 - A interação entre o semicondutor e a luz 

 

O elétron presente na célula fotovoltaica recebe energia através do espectro solar, 

onde este apresenta variação de acordo com condições atmosféricas (seção A.3.2.3). Por 

exemplo, em razão desse filtro atmosférico, a densidade de energia é reduzida de 135,3 

mW/cm
2
 (AM0) para 107 mW/cm

2
 (AM1) ao nível do mar (NEVILLE, 1995). Outros 

fatores tais como inclinação, época do ano, azimute apresentam grande relevância 

(Anexo A.3). 

Na teoria, para cada fóton que incide sobre a célula, um elétron é liberado de 

modo a contribuir com a corrente, porém na prática esse ideal raramente acontece. Parte 

dos fótons incidentes é refletida pela célula ou absorvida por seus contatos de metal. 

Alguns dos elétrons excitados relaxam no instante seguinte, retornando para a banda de 

valência do respectivo elétron antes de alcançarem o sistema de contato do módulo 

(GREEN, 2000). É possível também que o elétron receba energia, porém permaneça na 

camada de valência. Neste caso o elétron rapidamente perde a energia absorvida, devido 

colisões na estrutura molecular do material. O efeito deste evento é o aumento da 

temperatura do semicondutor (NEVILLE, 1995).  

Quanto um elétron presente na banda de valência recebe energia suficiente para 

se transferir a banda de condução, dois cenários podem ocorrer: o elétron pode ser 

impulsionado para a chamada zona proibida, isto é, a região entre a banda de valência e 

a banda de condução com estado de energia não permitido. Neste caso, o elétron retorna 

a banda de valência, provavelmente emitindo um fóton. O fóton emitido pode ser ainda 

reabsorvido por um segundo elétron sendo então novamente emitido por este. 

Eventualmente o evento se repete ainda outras vezes e, eventualmente, o material 

semicondutor emite o fóton (NEVILLE, 1995). 

O elétron na camada de valência que recebe a energia pode também ser enviado 

à camada de condução permanecendo por lá. Como já explanado, o elétron deixa então 

uma lacuna na camada de valência e o par elétron-lacuna criado carrega uma quantidade 

de energia. Caso a energia recebida seja superior ao necessário para atingir a banda de 

condução, este excesso é posteriormente perdido devido colisões com átomos do 

material (NEVILLE, 1995). 
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A.5.3 .1 – Semicondutores de banda direta e banda indireta 

 

O abismo energético (gap) que separa as duas bandas de um semicondutor é da 

ordem de 1 eV. No caso de um material isolante este gap energético é 

consideravelmente mais alto, sendo, de fato, a única diferença entre um material 

isolante e um semicondutor. Como já comentado, a densidade energética do espectro 

incidente é absorvida caso esta energia supere o gap de energia. No entanto, caso a 

absorção de fótons incidentes ocorra em um nível energético próximo ao mínimo 

requerido, a absorção de radiação eletromagnética pode ocorrer de forma fraca, 

especialmente em compostos ditos como de banda indireta como silício, onde o 

momento da banda máxima de valência não se encontra alinhado com o momento 

mínimo da banda de condução.  

Em materiais ditos de banda direta como GaAs, a banda máxima de valência 

apresenta quantidade de momento de mesmo valor ao encontrado na banda mínima de 

condução. Assim, para um elétron se transferir à banda de condução basta que receba 

um quantum de energia equivalente ao gap de energia de modo a ultrapassá-lo 

(NEVILLE, 1995). Em outras palavras, o valor no vetor onda de estados permitidos 

determinados pela solução da equação de Schrodinger é de mesmo valor para a banda 

de valência e banda de condução (Figura A. 18). Em materiais ditos de banda indireta 

como o silício e o germânio, o elétron da banda de valência máxima deve não somente 

adquirir energia necessária para atingir a banda de condução mínima, mas também 

adquirir certa quantidade de momento (NEVILLE, 1995; SWART, 2011), ou seja, o 

máximo na banda de valência não coincide com o estado mínimo da banda de condução 

em um mesmo ponto no vetor de onda. Uma vez que o momento do fóton incidente é 

normalmente menor que o momento mínimo requerido, uma terceira partícula é 

necessária de modo a tornar a transferência entre bandas possível. Assim o elétron deve 

absorver ou emitir phonon
90

 de modo a permitir a conservação de momento necessária. 

A transação de elétron entre as duas bandas precisará de um phonon para troca de 

momento e um fóton para receber ou emitir energia. 

                                                           
90

 Geralmente considerado como a representação de uma partícula de vibração da rede. Estas vibrações 

geralmente são resultados da energia do cristal em razão de sua temperatura. Assim quanto maior a 

temperatura, maior tende a ser a quantidade de phonon e, portanto, a energia necessária oriunda do fóton 

incidente diminui. 
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Figura A. 18 - Transferência de elétrons da banda de valência para a banda de condução em 

materiais de a) banda direta e b) banda indireta. 

Fonte: (TWIDELL & WEIR, 2006). 

 

A.5.3 .2 - A célula fotovoltaica e o espectro magnético 

 

De modo a converter a energia contida em um fóton em eletricidade, um par 

elétron-lacuna deve ser formado em função da luminosidade. Para isto é necessário que 

o fóton possua energia igual ou maior ao gap de energia (Eg) entre bandas do material. 

   
  

 
             

Equação 38 

A absorção de energia oriunda do espectro magnético pelo material ocorre a uma 

dada frequência. Especificamente para o silício, considerado o gap de energia típico do 

material Eg=1,1 eV, a fração do espectro absorvida deve possuir a seguinte frequência 

(TWIDELL; WEIR, 2006): 

 

  
  
 
  

                             

             
              

Equação 39 

Assim a faixa de comprimento de onda do espectro solar, a partir da qual a 

absorção de fótons pelo silício é mais provável é: 
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Equação 40 

O valor de comprimento de onda típico para células de silício está de acordo 

com o anexo A. A formação de tensão em uma junção do tipo p-n (célula fotovoltaica) é 

obtida com incidência de radiação solar eletromagnética com comprimento de onda 

entre 10 µm (infravermelho) e 0,3 µm (ultravioleta), embora seja mais comum se 

considerar comprimentos de onda em torno de 0,5 µm (TWIDELL & WEIR, 2006). O 

anexo A apresenta a densidade energética do espectro solar para cada comprimento de 

energia (mW/cm
2
) e o potencial coeficiente de absorção, sob condições atmosféricas 

AM0 e AM1, para diferentes semicondutores.  

Os coeficientes de absorção indicados assumem material suficientemente grosso 

de modo a absorver todos os fótons incidentes com energia maior ou igual ao gap 

energético, assim como coeficiente de reflexão igual a zero. De fato, na realidade não é 

isso que se observa: a absorção de fótons é também função da espessura do material e 

de seu coeficiente de reflexão. Especificamente no que diz respeito à espessura do 

material, há de se considerar para esse caso o trade-off entre a eficiência energética do 

material e seu custo. Para o silício, caso se deseje maximizar a absorção de fótons, a 

espessura do material deve se encontrar na ordem de 1000 μm. Naturalmente o custo da 

célula é função da quantidade de material utilizado. No entanto principalmente por 

razões econômicas, mas também tecnológicas, é praticamente impensável que se 

produza células de silício com espessura maior que 150 μm. Para essa espessura a célula 

de silício perde cerca de 10% do potencial de absorção para condições atmosféricas 

AMO a AM1 (NEVILLE, 1995). 

Algumas conclusões são tiradas da faixa de utilização do espectro magnético 

para células fotovoltaicas como silício. O espectro solar apresenta grande parte de sua 

radiação eletromagnética em uma faixa com baixo comprimento de onda para 

aplicações fotovoltaicas (hv < Eg). Na Figura A. 19, apenas a região B é potencialmente 

utilizável para aplicações FV e corresponde aproximadamente 47% de todo o espectro 

solar (B/(A+B+C). Para fótons absorvidos da área C, parte da energia obtida é perdida 

em forma de calor. Deve-se salientar ainda que apenas parte da energia do fóton de 

valor igual ao gap de energia é, de fato, convertida em energia útil, uma vez que a 
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tensão normalmente é Vb=0,75Eg, portanto menor que o gap. Assim, a fração do 

espectro que apresenta potencial útil é aproximadamente 30% (0,75x0,47) do total.  

 

Figura A. 19 - Faixa do espectro solar apta a aplicações fotovoltaica sob condições a) AM0 b) AM1. 

Fonte: (TWIDELL & WEIR, 2006), adaptado e traduzido. 
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Anexo B - Densidade Energética do Espectro Solar (mW/m
2
) sob Condições AM0 e 

AM1 e Potencial de Conversão para Diferentes Semicondutores em Função do 

Comprimento de Onda (μm).  

 

Fonte: (NEVILLE, 1995). 
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Anexo C1 – Potencial Econômico de Geração para o Cenário de Referência do 

Modelo e Restrição em Função da Contratação Máxima de 10% pela 

Dsitribuidora – Região Norte. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo C2 – Potencial Econômico de Geração para o Cenário de Referência do 

Modelo e Restrição em Função da Contratação Máxima de 10% pela 

Dsitribuidora – Região Nordeste. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo C3 – Potencial Econômico de Geração para o Cenário de Referência do 

Modelo e Restrição em Função da Contratação Máxima de 10% pela 

Dsitribuidora – Região Centro Oeste. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo C4 – Potencial Econômico de Geração para o Cenário de Referência do 

Modelo e Restrição em Função da Contratação Máxima de 10% pela 

Dsitribuidora – Região Sudeste. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo C5 – Potencial Econômico de Geração para o Cenário de Referência do 

Modelo e Restrição em Função da Contratação Máxima de 10% pela 

Dsitribuidora – Região Sul. 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo D - Projeção de domicílios permanentes ocupados - urbano e rural - Brasil e Regiões, 2005-2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PNE 2030 (2007). 
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Anexo E – Densidade de Kernel 

  A densidade de Kernel é uma função com a finalidade de calcular a densidade de 

recusros ou feições, tais como casas, casos médicos, jazidas, entre outros, em sua 

vizinhança. Conceitualmente, para cado ponto do mapa há uma curva de superfície 

própria. O valor da superfície é mais alto no ponto de origem, igual ao grau de 

ocorrência do evento neste ponto ou igual a um, diminuindo à medida que se afasta até 

chegar a zero no raio limite escolhido (Figura A.20 – (a) . Assim, para um local contido 

na região de estudo, sua densidade é a soma de todas as curvas de superfície de pontos 

vizinhos sobrepostas neste ponto, somada à própria superfície de densidade com origem 

no ponto (Figura A.20 – (b).  

 

Fonte: Google Imagens 

Figura A. 20 – a) Curva de superfície de densidade de Kernel para um dado ponto e b) 

sobreposição da densidade de kernel de toda a vizinhança para um dado ponto.                                         


